
 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 الجزيرة بنك 
 (سعودية مساهمة)شركة 

  
 

  راجعةمال غير الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم
 م2022 سبتمبر 30 في المنتهيتين أشهر والتسعة الثالثة لفترتي

 
 

















 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 ( مراجعة)غير  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
  م2022سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 عام  -1
 

  إليها )يشار    التابعة  وشركاته)"البنك"(    الجزيرة  لبنك  المالية  القوائم  من  الموحدة  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  هذه  تتكون
 المرسوم   بموجب  السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة  سعودية  مساهمة  كشركة  الجزيرة  بنك  تأسس "المجموعة"(.  بــ  مجتمعة
  شوال   16  بتاريخ  أعمـاله  ممارسة  البنك  بدأ م(.1975  يونيو  21هـ )1395  اآلخرة  جمادى  12  تـاريخ/م  46  رقم  الملكي
 ويعمل .  السعودية  العربية المملكة  في  الوطني  باكستان  بنك  فروع  عمليات  إليه  انتقلت أن  بعدم(  1976  أكتوبر 9هـ )1396
 جدة،  مدينة   في الصادرم(  1976  يوليو  27هـ )1396  رجب  29 تاريخ  4030010523 رقم  تجاري  سجل  بموجب  البنك

  30  فرعا ،  81:  م2021  ديسمبر  31)  فرعا    82  خالل  من  البنك  يعمل .البنك  أعمال  بتنظيم  السعودي  المركزي  البنك  يقوم
  سبتمبر   30،  62:  م 2021  ديسمبر  31)  المالية  للحواالت  فوري   مراكز  من   مركزا    54و(  فرعا    80:  م2021  سبتمبر
 : يلي كما هو للبنك الرئيسي المركز عنوان .السعودية العربية  المملكة في( فوري  مراكز من مركزا   62:  م2021

 

 الجزيرة  بنك
 الشاطئ حي -( الملك)طريق   العزيز  عبد الملك طريق 7724
 3551 - 23513 جدة
 21442 جدة، 6277.ب. ص .ب.ص

 السعودية  العربية المملكة
 

الفائدة( وتشمل منتجات    يهدف الشريعة )مبدأ تجنب  أحكام  المتوافقة مع  المصرفية  الخدمات  أنواع  تقديم كافة  إلى  البنك 
والمشاركة ووعد )صرف العمالت االجنبية( والصكوك والتي يتم   والتورقواإلجارة    واالستصناعوخدمات البنك المرابحة  

 تداول  في  البنك  حصص  إدراج  تم ية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.الموافقة واالشراف عليها من قبل هيئة رقابة شرع
 .السعودية العربية بالمملكة

 

 : للبنك التابعة الشركات تفاصيل يلي فيما
 

 

 

 التأسيس  بلد 

 

 

 

 النشاط  طبيعة

 ملكية
  وغير )مباشرة 
 ( مباشرة

 سبتمبر  30
 م 2022

   ملكية
  وغير)مباشرة  
 ( مباشرة

 ديسمبر 31
 م 2021

 ملكية  
  وغير)مباشرة  
 ( مباشرة

 سبتمبر  30
 م 2021

      التابعة  الشركات 

  المالية لألسواق  الجزيرة  شركة 
 (كابيتال)الجزيرة 

  العربية المملكة
 السعودية 

  وإدارة  وتمويل  وساطة 
 % 100 % 100 %100 أصول 

      

 واالستثمار للتطوير  أمان شركة 
  العقاري

  العربية المملكة
 السعودية 

  الضمانات  وإدارة  حفظ 
 % 100 % 100 %100 البنك عن نيابة   العقارية

      

)تحت   للتأمين أمان وكالة  شركة 
 ( أدناه )أ(  اإليضاح  -  التصفية

  العربية المملكة
 السعودية 

  ألنشطة كوكيل تعمل
  المصرفية الشركات 
 % 100 % 100 %100 البنك  عن نيابة   والتأمينية

      

  المالية لألوراق الجزيرة  شركة 
 المحدودة 

 كايمان جزر

 المشتقات تنفيذ
  سوق في  والمعامالت

  مع يتوافق بما المال
 % 100 % 100 %100  الشريعة أحكام

      

 ببنك األولى الشريحة  صكوك
 كايمان جزر  المحدودة الجزيرة

  إصدار على  وصي
  من المال  رأس   شهادات
 % 100 % 100 %100 األولى  الشريحة 



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 )تتمة( م2022 سبتمبر 30 في  المنتهية أشهر التسعة لفترة
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 )تتمة( عام -1
  
  لاير   مليون  663.18  بقيمة  استثمارية  صناديق  سبعة  في  جوهرية  ملكية  المجموعة  لدى،  م2022  سبتمبر  30  في  كما

يتم االحتفاظ باالستثمارات لغرض اإلطالق األولي للصناديق وسيتم تخفيضها من خالل االشتراكات   ذلك،  ومع .سعودي
  فرديا    جوهريا    يكون  لن  األثر   فإن  الصناديق،  توحيد  تم  حال  في  ذلك،  على  وعالوة المستقبلية من قبل المستثمرين القادمين.

  المالية   القوائم  هذه  في  الصناديق  توحيد  يتم  ال  ذلك،  على  وبناء  .الموحدة  الموجزة  األولية  المالية   للقوائم  بالنسبة  جماعيا    أو
 . الموحدة الموجزة األولية

 

 : للبنك الزميلة الشركات تفاصيل يلي فيما 
 

 

 

 

 التأسيس  بلد 

 

 

 

 النشاط  طبيعة

 ملكية
  وغير )مباشرة 
 ( مباشرة

 سبتمبر  30
 م 2022

   ملكية
  وغير)مباشرة  
 ( مباشرة

 ديسمبر 31
 م 2021

 ملكية  
  وغير)مباشرة  
 ( مباشرة

 سبتمبر  30
 م 2021

      

      

      زميلة  شركة

  تكافل  الجزيرة  شركة 
 تعاوني

  العربية المملكة
  السعودية

  بما المنتجات  وحفظ  حماية
 % 26.03 % 26.03 % 26.03 الشريعة  مع يتوافق

 
 تم  ولكن)"ساما"(،    السعودي  المركزي  البنك  من  ترخيصها  لتجديد  بطلبالزميلة    الشركة هذه    تقدمتم،  2021  المالية  السنة  خالل
 البنك   من  تطلب  ما  وهو م،  2020  مايو  خالل  البنكي  التأمين  أعمال  تنظمأنظمة    البنك المركزي السعودي  أصدر   حيث  ذلك،  رفض
  إدارة  قررت  وبالتالي  تجارية،   بأنشطة  القيام   على  الزميلة الشركةهذه   قدرة   من   حد  لذلك،   ونتيجة .مباشرة   بنكي  تأمين  بأعمال  القيام

  م.2022 سبتمبر 30 في كما التنفيذ  قيد تزال ال وهي التصفية إجراءات في الشروع الشركة
 

 اإلعداد  أسس -2
 

 لمعيار   طبقا    م 2022  سبتمبر  30  في  المنتهية  وللفترة  في  كما  للمجموعة  الموحدة  الموجزة  األولية  المالية   القوائم  هذه  إعداد  تم
  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمد"  األولي  المالي"التقرير    34  الدولي  المحاسبة

  .والمحاسبين للمراجعين السعودية الهيئة عن
 
 ويجب   الكاملة   السنوية  المالية  القوام   إلعداد  المطلوبة  المعلومات  جميع  الموحدة  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  هذه  تتضمن  ال

  القوائم   اعداد   تم . م2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  للسنة  للمجموعة  الموحدة  السنوية  المالية   القوائم  مع  جنب  إلى  جنبا    قراءتها
 في  المعتمدة المالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا  م2021 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما للمجموعة الموحدة المالية
  .والمحاسبين  للمراجعين السعودية الهيئة من المعتمدة  األخرى واإلصدارات والمعايير السعودية العربية المملكة

 
الموجزة    يتطلب األولية  المالية  القوائم  تطبيق الموحدة  إعداد  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  عمل  اإلدارة  من 

  الفعلية   النتائج  تختلف  قد والمصروفات.  ،والدخل  ،والمطلوبات  ،للموجوداتالسياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها  
 .التقديرات تلك عن
 
  السياسات  تطبيق  في  اإلدارة  أقرتها  التي  الجوهرية  األحكام  كانت  الموحدة،  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إعداد  سياق  في

  وللسنة   في  كما  الموحدة  المالية   القوائم  على  المطبقة  تلك  مع  تتماشى  التي  للتقديرات  الرئيسية  والمصادر  للمجموعة  المحاسبية
 هو  كما  م2022  يناير  1  في   تبدأ  التي  الفترة  من  للتطبيق  القابلة  الجديدة  التعديالت  باستثناء،  م 2021  ديسمبر  31  في  المنتهية
 "أ".  4  رقم اإليضاح في  عنه مفصح

 
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة باللاير السعودي وتقريبها ألقرب ألف لاير سعودي ما لم يتم التنويه  

 العملة الوظيفية للبنك هي اللاير السعودي.إن إلى خالف ذلك و



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 )تتمة( م2022 سبتمبر 30 في  المنتهية أشهر التسعة لفترة
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 التوحيد  اساس  -3

 
 وشركاته  الجزيرة  لبنك  الموحدة  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  على  الموحدة  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  هذه  تشتمل
  .للبنك المالية الفترة نفس عن التابعة للشركات المالية القوائم إعداد يتم .1 رقم اإليضاح في مبين هو كما التابعة

 
  وأحداث   مماثلة  لمعامالت  تقييم  وطرق  ثابتة،  محاسبية  سياسات  باستخدام  الموحدة  الموجزة  األولية   المالية  القوائم  إعداد  تم

 المتبعة  السياسات  تلك  مع  لتتماشى  الحاجة  عند  التابعة  للشركات  المحاسبية  السياسات  تغيير  يتم .مشابهة  ظروف  في  أخرى
 . المجموعة لدى

 
  التابعة الشركات (أ

  على   الحصول  في  حق  للبنك  يكون  عندما  منشأة  على  البنك  يسيطر .البنك  عليها  يسيطر  التي  المنشآت  هي  التابعة  الشركات
  على   سيطرته  خالل  من  العوائد  تلك  على  التأثير  على  القدرة  ولديه  المنشأة  بهذه  ارتباطه  عن  ناجمة  متغيرة  عوائد  أو  حقوق
 : التالية الثالثة  المعايير تتحقق أن يجب السيطرة، تعريف ولتحديد .المنشأة
  .المنشأة على نفوذا   للمجموعة يكون أن  .أ
  .بالمنشأة ارتباطها  عن ناتجة متغيرة عوائد في حقوقا   أو تعرضا   للمجموعة يكون أن  .ب
 . عوائدها حجم على للتأثير المنشأة على نفوذها استخدام على القدرة للمجموعة يكون أن  .ج

 
  عندما   وذلك  عدمه  من  فيها   المستثمر  الشركة  على  سيطرة  تمارس  كانت  إذا  فيما  للتأكد  تقويم  إعادة  بإجراء  المجموعة  تقوم
 .السيطرة  عناصر من أكثر او  واحد عنصر في تغير وجود إلى والظروف الحقائق تشير

 
  اعتبارا    التوحيد  عملية  عن  التوقف   ويتم  البنك  إلى  السيطرة  نقل  فيه   يتم   الذي  التاريخ   من   اعتبارا    التابعة  المنشآت  توحيد  يتم
أو المباعة خالل الفترة ــ إن وجدت  المقتناة نتائج الشركات التابعة  إن .المجموعة من السيطرة نقل فيه يتم الذي التاريخ من

 من تاريخ االقتناء أو حتى تاريخ البيع ـــ حسبما يقتضي األمر.الموحدة ــ يتم إدراجها في قائمة الدخل األولية الموجزة 
 
 مسيطرة  غير حصص (ب

 المجموعة  تمتلكها  ال  التي  التابعة  الشركات  موجودات  وصافي  الدخل   صافي   من   الحصة   المسيطرة  غير   الحصص   تمثل
 الموحدة  الموجزة  األولية  الدخل   قائمة  ضمن  منفصل  بشكل  عرضها  ويتم.  التابعة  منشآتها  في  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة
تحميل أي    يتم .البنك  ملكية  حقوق  عن  منفصل  بشكل  الموحدة  الموجزة  األولية  المالي  المركز  قائمة  في   الملكية  حقوق  وضمن

حتى لو كان ذلك يتسبب في عجز   ،المسيطرةخسائر متعلقة بالحصص غير المسيطرة في منشأة تابعة على الحصة غير  
المسيطرة.   فقدان   إلى  تؤدي  ال  والتي  ـــ  تابعة  شركة  في  المجموعة  حصة   في  التغيرات  احتساب  يتم رصيد الحصة غير 

 .ملكية  حقوق كمعامالت السيطرة
 
 التوحيد  عند العمليات استبعاد (ج
  للمجموعة  الداخلية المعامالت عن ناتجة ومصروفات محققة غير إيرادات وأي المجموعة منشآت  بين األرصدة استبعاد يتم
  المحققة   غير  لألرباح  الطريقة  بنفس  المحققة  غير  الخسائر  استبعاد  ويتم .الموحدة  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إعداد  عند
 . القيمة انخفاض على دليل يوجد ال أنه حالة  في فقط

 
 زميلة  شركة في االستثمار (د

 الشركات  في  االستثمارات  تسجيل  مبدئيا    يتم .جوهريا    نفوذا    المجموعة  عليها  تمارس  التي  الشركات  هي  الزميلة  الشركات
  الموحدة   الموجزة  األولية  المالي   المركز  قائمة  في   إدراجها   ويتم  الملكية،  حقوق  لطريقة  وفقا    ذلك   بعد  وتحتسب  بالتكلفة  الزميلة
 . أقل أيهما ــ لالسترداد القابلة  القيمة أو الملكية حقوق لطريقة وفقا   المحتسبة بالقيمة

 
  الشركة   موجودات  صافي  من  المجموعة   حصة   في  االستحواذ  بعد  ما  تغيرات  زائدا    التكلفة  الملكية  لحقوق  المحتسبة  القيمة  تمثل

  ناقصا  (  متوفرة  مالية  معلومات  أحدث  أساس   على   المتراكمة/ )الخسائر(    والمكاسب  واالحتياطيات  النتائج  من )الحصة    الزميلة
 . وجد إن ـ القيمة في االنخفاض

 
  حول  إضافية القيمة في انخفاض خسارة إدراج الضروري من كان إذا ما المجموعة تحدد الملكية، حقوق طريقة تطبيق بعد

  على  يدل  موضوعي  دليل  أي   هناك  كان  إذا  ما  مالي  تقرير  تاريخ  كل   في  المجموعة  وتحدد .الزميلة  الشركات  في  استثمارها
 القيمة  بين  الفرق  أنه  على  االنخفاض  قيمة  المجموعة  تحتسب  الحالة  هذه  وفي .الزميلة  الشركة  في  االستثمار  قيمة  انخفاض
  الشركة  في)الخسارة( /الدخل  في"الحصة  ضمن  المبلغ بإدراج وتقوم الدفترية والقيمة الزميلة  الشركة من استردادها  الممكن
 .الموحدة الموجزة  األولية الدخل  قائمة في" الزميلة

 
  قائمة  خالل  من  قيدها  عكس  يمكن  زميلة  شركة  في  باالستثمار  يتعلق  فيما  سابقا    بها المعترف  القيمة  في  االنخفاض  خسارة  إن

  بقيمتها   الموحدة  الموجزة  األولية  المالي  المركز  قائمة  في  لالستثمار  الدفترية  القيمة  تبقى  بحيث  الموحدة  الموجزة  األولية  الدخل 
 . أقل أيهما  ــ لالسترداد  القابلة القيمة أو( القيمة في االنخفاض مخصص تكوين)قبل  الملكية حقوق لطريقة وفقا   المحتسبة

 
  الشركات   في  المجموعة   حصة  بقدر   الزميلة  وشركاتها  المجموعة  بين  التعامالت  من   المحققة  غير  والخسائر  األرباح  استبعاد  يتم

  . الزميلة



 بنك الجزيرة 
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 الهامة المحاسبية واالفتراضات والتقديرات السياسات -4
 

  القوائم   إعداد  في  أُتبعت  التي  تلك   مع  الموحدة  الموجزة  األولية  المالية   القوائم   إعداد   في   المطبقة  المحاسبية  السياسات  تتوافق
  حيز   تدخل  التي  الجديدة  المعايير  تطبيق  عدا  فيما  م2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  للسنة  للمجموعة  الموحدة  السنوية  المالية
، ولكن ليس لها أي تأثير على القوائم م2022العديد من التعديالت ألول مرة في عام    يسري .م2022  يناير  1  في  التنفيذ
الموجزة  المالية   والتي األولية  تعديالت مبكرة  أو  تفسيرات  أو  أي معايير  المجموعة بتطبيق  تقم  لم  للمجموعة.   الموحدة 
 ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد.   ،صدرت

 

 المجموعة قبل من المطبقة الجديدة والتعديالت  والتفسيرات المعايير (أ
 

  المالية   القوائم   على   تؤثر  ال   أنها  غير  المجموعة،  وتطبقهم  الحالية   السنة  من   اعتبارا    التعديل  أو  التفسير  أو  المعيار  يسري
 : أدناه ذلك  خالف يذكر لم ما للمجموعة، الموحدة الموجزة األولية

 

 السريان  تاريخ الوصف والتعديل  والتفسير المعيار

  الدولي   المعيار  على  التعديالت
 عقود‘(،  16)  المالي  للتقرير

 تمديد"  19-كوفيد  –اإليجار’  
 العملية  الوسائل

  في .للمؤجرين  اإليجار  امتيازات  منح  تم ،  19-كوفيد  لجائحة  ونتيجة
  على  تعديال    الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  نشرم،  2020  مايو

 اختياريا  عمليا   خيارا    يقدم  والذي (  16)  المالي  للتقرير  الدولي   المعيار
 هو  19-بكوفيد  المتعلق  اإليجار  امتياز  كان  إذا   ما  لتقييم  للمؤجرين

  معايير   مجلس  أصدر،  م2021  مارس  31  في .لإليجار  تعديل
  30  من  العملي  الخيار  تاريخ  لتمديد  إضافيا    تعديال    الدولية  المحاسبة
للمؤجرين أن يختاروا   ويمكن . م2022  يونيو  30  إلى  م 2021  يونيو

 تعديالت  تكن لم  حال في  الطريقة بنفس هذه اإليجار امتيازاتحساب 
االمتياز   وفي .إيجار احتساب  إلى  ذلك  سيؤدي  الحاالت،  من  كثير 

كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة )الفترات( التي يقع فيها الحدث أو 
 نخفاض في المدفوعات  الشرط الذي يؤدي إلى وجود ا

أبريل   1 ساري في
 م 2021

 

 نطاق  على   التعديالت  من  عدد 
  الدولي   المعيار  على  ضيق
  ومعيار (  3)  المالي  للتقرير
 ومعيار(  16)   الدولي  المحاسبة
 وبعض(  37)   الدولي  المحاسبة
 المعيار  على  السنوية  التحسينات
(  1)  المالي  للتقرير  الدولي

  المالي   للتقرير  الدولي  والمعيار
  الدولي   المحاسبة  ومعيار(  9)
 للتقرير  الدولي  والمعيار(  41)

 .(16) المالي

" األعمال( "تجميع  3)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  تعديالت 
 أي   دون  المالية  للتقارير  العام  اإلطار  مفهوم  إلى  اإلشارة  وتحديث
 .األعمال لتجميع المحاسبية المتطلبات في تغيير

)  تعديالت  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  "الممتلكات 16على   )
واآلالت والمعدات" والتي تمنع المنشآت الخصم من تكلفة أي بند من 

واآلالت   الممتلكات  السلع   أيةو  والمعدات،بنود  بيع  من  متحصالت 
 التي يتم انتاجها أثناء احضار ذلك األصل للغرض المعد من أجله.

 البنود   تلك  بيع  من  بالمتحصالت  الشركة تعترف    ذلك،  من  بدال  
 . الدخل قائمة في الصلة ذات والتكاليف

"المخصصات 37)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  تعديالت   )
 التي   التكاليف  أي   لتحديد"  المحتملة  والموجودات  المحتملة  وااللتزامات

  يؤدي أنه  أو  معاوضة العقد كان  إذا ما لتقدير تضمينها الشركة تحتاج
 . خسائر إلى

 المعيار   على  بسيطة  تعديالت  بعمل  للقيام  السنوية  التحسينات  أدت
 للتقرير  الدولية  للمعايير  األولي( "التطبيق  1)  المالي   للتقرير  الدولي 
 ومعيار"  المالية( "األدوات  9)  المالي  للتقرير  الدولي  والمعيار"  المالي

 تصاحب التي التوضيحية واألمثلةراعة" ( "الز41) الدولي  المحاسبة
 ".اإليجار(: "عقود 16) المالي للتقرير الدولي المعيار

  التي  السنوية  الفترات
 يناير   1  في  تبدأ

  ذلك   بعد  أو  م2022
 . التاريخ

 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 )تتمة( م2022 سبتمبر 30 في  المنتهية أشهر التسعة لفترة
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 )تتمة( الهامة المحاسبية والسياسات والتقديرات األحكام -4
 

 بعد سارية تصبح لم والتي الصادرة المحاسبية المعايير (ب
 

يناير   1  بعد   أومجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير المحاسبية والتعديالت والمراجعات التالية والتي تسري في    أصدر
األولية   المالية   القوائم على  جوهري تأثير لها وليس اإلصدارات لهذه المبكر التطبيق عدم  المجموعة  اختارت  وقد م. 2023

  .للمجموعة الموحدةالموجزة 
 

 السريان  تاريخ الوصف والتعديل  والتفسير المعيار

  معيار على تعديالت
  - 1 رقم  الدولي المحاسبة
  المالية القوائم عرض

 "المطلوبات"تصنيف 

: "عرض  1  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  ضيق  نطاق  على  التعديالت
  متداولة  غير  أو  متداولة  إما   تصنف  المطلوبات  أن  توضح"  المالية  القوائم
 .التقرير فترة نهاية في الموجودة الحقوق على اعتمادا  

 التقرير  تاريخ  بعد  تقع  التي  األحداث  أو  المنشأة  بتوقعات  التصنيف  يتأثر  وال
 التعديل  يوضح  كما (.التعهد  خرق  أو  التنازل  استالم  المثال،  سبيل)على  

 . االلتزام"تسوية"  إلى يشير عندما( 1)  الدولي المحاسبة معيار يعنيه ما

أصدر مسودة جديدة تقترح فيها تغيرات على   المجلسمالحظة أن  يرجى
 هذا التعديل. 

 حتى التأجيل يتم
 المحاسبية الفترات
  1 قبل ليس تبدأ التي
 م. 2024 يناير

 على النطاق ضيقة تعديالت
(  1) الدولي المحاسبة معيار
(  2) الممارسات وبيان
  الدولي المحاسبة ومعيار

(8) 

إلى تحسين    وتهدف المحاسبية ومساعدة   إفصاحاتالتعديالت  السياسات 
مستخدمي القوائم المالية للتفريق بين التغييرات في التقديرات المحاسبية 

 والتغيرات في السياسات المحاسبية.

  التي السنوية الفترات
 يناير 1 في تبدأ

  ذلك بعد أو 2023
 . التاريخ

 للتقرير الدولي المعيار
" التامين"عقود  17 المالي
 م 2020 يونيو في المعدل

 حاليا  يسمح  الذي(  4)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  محل  المعيار  هذا  يحل
 سيقوم .التأمين  عقود  على  المحاسبة   في   الممارسات  من   واسعة  بمجموعة
 جميع  قبل  من  جذريا  المحاسبة  بتغيير(  17)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار
 المشاركة   مزايا  مع  االستثمار  وعقود  التأمين  عقود  تصدر  التي  المنشآت
 .التقديرية

  التي السنوية الفترات
 يناير 1 في تبدأ

  ذلك بعد أوم 2023
 . التاريخ

 ضيق نطاق على تعديل
 للتقرير الدولي المعيار على
( "عقود  17) المالي
 "التأمين

 يؤثر   وال  -  فقط  الجديد  المعيار  إلى   التأمين  شركات  بانتقال  التعديل  يتعلق
 (. 17) المالي للتقرير  الدولي المعيار في أخرى متطلبات أي على

( 9)  المالي  للتقرير  الدولي  والمعيار(  17)  المالي  للتقرير  الدولي  للمعيار
 تتسبب   أن  يمكن  التأمين،  شركات  لبعض  وبالنسبة .مختلفة  انتقال  متطلبات

  المالية   الموجودات  بين  مؤقت  محاسبي  تطابق  عدم   في  االختالفات  هذه
  قوائمها   في  تقدمها  التي  المقارنة  المعلومات  في  التأمين  عقود  والتزامات

  الدولي   والمعيار(  17)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  تطبيق  عند  المالية
 . األولى للمرة( 9) المالي للتقرير

 التطابق   عدم   حاالت  تجنب  على   التأمين  شركات  التعديل  وسيساعد
 المقارنة  معلومات  فائدة  من  سيحسن  وبالتالي  المؤقتة،  المحاسبي
 تقديم   بخيار  التأمين  شركات  تزويد  طريق  عن  بذلك  تقوم  وهي .للمستثمرين
 . المالية الموجودات حول مقارنة  معلومات

  التي السنوية الفترات
 يناير 1 في تبدأ

  ذلك بعد أوم 2023
 . التاريخ

 المعيار على تعديالت
  المالي للتقرير  الدولي

  المؤجلة الضرائب(: 12)
 بالموجودات المتعلقة

  عن الناتجة والمطلوبات
 . فردية  عملية

  حول   المؤجلة  بالضريبة  االعتراف  الشركات  من  التعديالت  هذه  تتطلب
  متساوية   مبالغ  نشوء  إلى   األولي،  االعتراف  عند   تؤدي،  التي  المعامالت

 . للخصم  والقابلة للضريبة  الخاضعة المؤقتة الفروقات من

 التي  السنوية  الفترات
  يناير   1  في  تبدأ

  ذلك   بعد  أوم  2023
 . التاريخ

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
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 االستثمارات  -5
 

 :التالي النحو على  االستثمارات  تصنيف تم
 ( ةمدقق)غير   م2022سبتمبر   30  

 السعوديــــــة  الرياالت بآالف
 المجموع  دولية  ة محلي 

    
    الدخل  قائمة خالل من  العادلة  القيمة( 1
 763,877 757,754 6,123 صناديق االستثمار     

 6,123 757,754 763,877 

    اآلخر   الشامل الدخل  خالل من  العادلة  القيمة( 2
 4,808 665 4,143 غير متداولة -أسهم     
 1,657,409 196,433 1,460,976 حقوق الملكية -استثمارات في صكوك     
 7,569,850 - 7,569,850  الدين -استثمارات في صكوك     

 9,034,969 197,098 9,232,067 
 ( 3,117) - ( 3,117) مخصص انخفاض القيمة    

 9,031,852 197,098 9,228,950 

    المطفأة  التكلفة ( 3
 19,509,383 - 19,509,383 استثمارات صكوك   
 3,511,248 - 3,511,248 سندات وكالة بسعر متغير   

 23,020,631 - 23,020,631 
 ( 7,869) - ( 7,869) مخصص انخفاض القيمة   

 23,012,762 - 23,012,762 
 33,005,589 954,852 32,050,737 المجموع

 

 )مدققة(  م2021 ديسمبر 31 
 السعوديــــــة  الرياالت بآالف

 المجموع  دولية  ة محلي  

    
    الدخل  قائمة  خالل من العادلة  القيمة( 1

 262,443 59,688 202,755 صناديق االستثمار     
 4,349 - 4,349 متداولة  - أسهم     

 207,104 59,688 266,792 

    اآلخر  الشامل الدخل  خالل من العادلة  القيمة( 2

 4,885 742 4,143 غير متداولة -أسهم     
 186,048 135,548 50,500 حقوق الملكية -استثمارات في صكوك     
 3,872,853 - 3,872,853  الدين -استثمارات في صكوك     

 3,927,496 136,290 4,063,786 
 (425) (130) (295) مخصص انخفاض القيمة    

 3,927,201 136,160 4,063,361 

    المطفأة  التكلفة( 3

 22,205,575 - 22,205,575 استثمارات صكوك   
 4,904,263 - 4,904,263 سندات وكالة بسعر متغير   

 27,109,838 - 27,109,838 
 (6,186) - (6,186) مخصص انخفاض القيمة   

 27,103,652 - 27,103,652 
 31,433,805 195,848 31,237,957 المجموع

 

 



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة(  االستثمارات -5
 

 ( ة مدقق غير)  م2022سبتمبر  30الرصيد في   
 السعوديــــــة  الرياالت بآالف

 المجموع  دولية  ة محلي  

    
    الدخل  قائمة  خالل من العادلة  القيمة( 1

 447,222 250,549 196,673 صناديق االستثمار     
 2,736 - 2,736 متداولة  - أسهم     

 199,409 250,549 449,958 

    اآلخر  الشامل الدخل  خالل من العادلة  القيمة( 2

 4,898 755 4,143 غير متداولة -أسهم     
 187,969 - 187,969 حقوق الملكية -استثمارات في صكوك     
 2,232,977 - 2,232,977  الدين -استثمارات في صكوك     

 2,425,089 755 2,425,844 

    

    المطفأة  التكلفة( 3

 23,221,447 - 23,221,447 استثمارات صكوك   
 4,904,029 - 4,904,029 سندات وكالة بسعر متغير   

 28,125,476 - 28,125,476 
 (6,621) - (6,621) مخصص انخفاض القيمة   

  28,118,855 - 28,118,855 
 30,994,657 251,304 30,743,353 المجموع 

    

 

 صافي  تمويل، -6
 

 كما يلي:  المطفأة بالتكلفة التمويل تصنيف يتم
 

 السعوديــــــة  الرياالت بآالف  

 اإلجمالي  أخرى تجارية  أفراد  ائتمان  بطاقات 
      

     ( ة مدقق غير)م 2022سبتمبر  30

      

 69,175,447 301,484 38,401,054 29,754,826 718,083  عامل تمويل
 1,468,450 10,991 1,094,147 301,404 61,908  العامل غير التمويل

 ────── ─────── ─────── ────── ─────── 
 70,643,897 312,475 39,495,201 30,056,230 779,991 التمويل  إجمالي 

 ( 2,931,791) ( 5,734) ( 2,632,493) ( 213,270) (80,294) القيمة  انخفاض مخصص 
 ────── ─────── ─────── ────── ─────── 

 67,712,106 306,741 36,862,708 29,842,960 699,697 صافي   التمويل،
 ══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( صافي تمويل، -6
 

 السعوديــــــة  الرياالت بآالف  

 اإلجمالي  أخرى  تجارية أفراد  ائتمان بطاقات  
      

      )مدققة(  م2021  ديسمبر 31

      

 63,693,358 336,836 34,844,008 27,826,969 685,545 عامل  تمويل
 1,379,115 - 1,054,322 264,663 60,130 العامل  غير التمويل

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 65,072,473 336,836 35,898,330 28,091,632 745,675 التمويل  إجمالي

 ( 2,637,997) (556) ( 2,346,248) ( 225,570) (65,623) القيمة  انخفاض مخصص 
 ────── ────── ─────── ─────── ─────── 

 62,434,476 336,280 33,552,082 27,866,062 680,052  صافي  التمويل،
 ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 
   
   
 السعوديــــــة  الرياالت بآالف  

 اإلجمالي  أخرى  تجارية أفراد  ائتمان بطاقات  
      

     ( ة دققم )غير  م 2021سبتمبر  30

      

 59,540,934 347,161 30,956,790 27,533,721 703,262  عامل تمويل
 1,399,949 - 1,050,384 288,813 60,752  العامل غير التمويل

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 60,940,883 347,161 32,007,174 27,822,534 764,014 التمويل  إجمالي

 ( 2,501,565) - ( 2,217,315) ( 217,756) (66,494) القيمة  انخفاض مخصص 
 ────── ────── ─────── ─────── ─────── 

 58,439,318 347,161 29,789,859 27,604,778 697,520  صافي  التمويل،
 ══════ ══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 

واإلجارة    يمثل المرابحة  باتفاقيات  يتعلق  فيما  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  المنتجات  بالصافي   واالستصناع التمويل، 
 .والتورقوالمشاركة 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(
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 تمويل، صافي )تتمة( -6
 

 :القيمة في االنخفاض مخصص في  الحركة يلي فيما (أ
 

  سبتمبر 30
 م 2021
 ( ةمدقق )غير 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

  ديسمبر 31
 م 2021

 ة( مدقق)
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

  سبتمبر  30
 م 2022
 ( ةمدقق)غير 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة

 

    
 السنة /  الفترة  بداية في الرصيد  2,637,997 2,192,997 2,192,997
 التمويل  قيمة  في  االنخفاض  مخصص  472,265 764,896 573,509

 شطبها تم معدومة  ديون ( 34,849) ( 159,179) ( 132,165)
 سابقا   قيمتها  انخفضت مبالغ عكس ( 143,622) ( 160,886) ( 132,945)

 مخصص عكس  - 169 169

 السنة /  الفترة  نهاية في الرصيد  2,931,791 2,637,997 2,501,565

 

 

 : على  الموحدة  الموجزة  األولية الدخل  قائمة  في األخرى المالية والموجودات للتمويل  القيمة  انخفاض تكلفة  صافي  يشتمل (ب

 

  سبتمبر  30 
 م 2022
 ( ةمدقق)غير 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة

  سبتمبر 30
 م 2021
 ( ةمدقق )غير 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
   

 573,509 472,265 التمويل  قيمة  في  االنخفاض  مخصص 
 ( 132,945) ( 143,622) سابقا   قيمتها  انخفضت مبالغ عكس

 (12,419) ( 114,039) سابقا   مشطوبة ديون من  استردادات

  يتعلق فيما  المتوقعة االئتمانية الخسارة على  القيمة  في  االنخفاض تحميل صافي
 123 2,252 األخرى  المالية  والمؤسسات البنوك  من بالمطلوبات

  فيما  المتوقعة االئتمانية الخسارة  على القيمة  في  االنخفاض( قيد/ )عكس   تحميل صافي
 (1,407) 4,375 باالستثمارات يتعلق
  بالتمويل يتعلق فيما  المتوقعة االئتمانية الخسارة محمل  القيمة  انخفاض  تحميل صافي
 42,354 14,880  باالئتمان المتعلقة  واالرتباطات  الممول غير

 
 469,215 236,111 صافي  األخرى، المالية  والموجودات  التمويل قيمة  في  االنخفاض  مخصص 

 
  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 )تتمة( م2022 سبتمبر 30 في  المنتهية أشهر التسعة لفترة

17 

 

 تمويل، صافي )تتمة( -6
 

  مخصص   في  للتغيرات  أهميتها  توضيح  في   للمساعدة  للتمويل  الدفترية  القيمة  إجمالي  في  التغيرات  التالي  الجدول  يوضح (ج
 . الخسارة

 
  ( ةمدقق غير )  م2022سبتمبر   30   

 

  االئتمانية  الخسائر
  مدى على المتوقعة 
 شهرا   12

  ائتمان خسائر 
  غير   متوقعة
  القيمة  منخفضة
  مدى  على  االئتمانية 
 الزمني   العمر

  ائتمان خسائر 
  منخفضة متوقعة
  االئتمانية  القيمة
  العمر مدى  على 

 المجموع  الزمني 

 ( السعودية الرياالت )بآالف  

     

 65,072,473 3,802,553 3,429,865 57,840,055 م 2022 يناير  1  في  كما الدفترية  القيمة إجمالي 
  مدى  على المتوقعة  االئتمان خسائر  إلى محولة  مبالغ
 - ( 27,635) ( 128,367) 156,002 ا  شهر 12
  القيمة  منخفضة غير متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل

 الزمني العمر  مدى  على االئتمانية
 

(299,553 ) 
 

334,781 
 

(35,228 ) 
 

- 
  القيمة  منخفضة  متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل

 - 388,033 ( 270,880) ( 117,153) الزمني العمر  مدى  على االئتمانية
 16,548,538 - 224,714 16,323,824   إنشاؤها  تم جديدة  مالية  موجودات
 ( 10,064,774) ( 87,018) ( 555,697) ( 9,422,059) استبعادها تم مالية  موجودات
 206,471 - - 206,471 المستحقة  التمويل إيرادات  في  التغيرات
 ( 1,083,962) ( 67,868) ( 71,462) ( 944,632) األخرى  الحركات 
 ( 34,849) ( 34,849) - - مشطوبات 
 70,643,897 3,937,988 2,962,954 63,742,955 م 2022 سبتمبر  30  في  كما الدفترية  القيمة إجمالي 

 

 

 ( ة)مدقق  م2021 ديسمبر 31 

 

  االئتمانية الخسائر
  مدى  على  المتوقعة

 شهرا   12

 ائتمان خسائر
  غير  متوقعة
  القيمة منخفضة
  مدى  على االئتمانية
 الزمني العمر

 ائتمان خسائر
  منخفضة  متوقعة
 االئتمانية القيمة
  العمر  مدى على

 المجموع  الزمني

 ( السعودية  الرياالت )بآالف  

     

 56,154,208 3,120,958 4,292,092 48,741,158 م2021 يناير 1 في  كما الدفترية  القيمة  إجمالي
  مدى  على المتوقعة  االئتمان خسائر  إلى محولة  مبالغ
 - (5,484) ( 1,015,410) 1,020,894 ا  شهر 12

  منخفضة غير متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل
 الزمني العمر مدى  على االئتمانية القيمة

 
(1,436,813 ) 

 

1,446,853 
 

(10,040) 
 

- 
  القيمة  منخفضة  متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل

 - 1,080,884 ( 850,657) ( 230,227) الزمني العمر  مدى  على االئتمانية
 17,869,438 75,178 95,715 17,698,545   إنشاؤها  تم جديدة  مالية  موجودات
 ( 7,946,980) ( 282,404) ( 277,224) ( 7,387,352) استبعادها تم مالية  موجودات
 (37,058) - - (37,058) المستحقة  التمويل إيرادات  في  التغيرات
 ( 807,956) (17,360) ( 261,504) ( 529,092) األخرى  الحركات 
 ( 159,179) ( 159,179) - - مشطوبات 
 65,072,473 3,802,553 3,429,865 57,840,055 م 2021 ديسمبر 31 في  كما الدفترية  القيمة  إجمالي



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 )تتمة( م2022 سبتمبر 30 في  المنتهية أشهر التسعة لفترة

18 

 

 تمويل، صافي )تتمة( -6
 

 

 العمالء حيث ال يوجد تغيرات في المرحلة خالل الفترة.  يواجههاالتي  التعرضات الحركات األخرى بصورة رئيسية التغيرات في  تمثل

 

 : للتمويل المتوقعة االئتمان خسارة في التغير تحليل يلي فيما (د
 

   م 2022سبتمبر  30 
 ( ةمدقق غير )

 

  الخسائر
  االئتمانية 
  على المتوقعة 

 شهرا   12 مدى

  ائتمان خسائر 
  غير   متوقعة
  القيمة  منخفضة
  مدى  على  االئتمانية 
 الزمني   العمر

  ائتمان خسائر 
  منخفضة متوقعة
  االئتمانية  القيمة
  العمر مدى  على 

 المجموع  الزمني 

 ( السعودية الرياالت )بآالف  
     

 2,637,997 2,244,449 222,807 170,741 م 2022  يناير 1 في  كما  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة 
  مدى  على المتوقعة  االئتمان خسائر  إلى محولة  مبالغ
 شهر  12

 

14,992 
 

(1,820 ) 
 

(13,172 ) - 
  القيمة  منخفضة غير متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل

 الزمني العمر  مدى  على االئتمانية
 

(2,506 ) 
 

20,170 
 
(17,664 ) - 

  القيمة  منخفضة  متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل
 الزمني العمر  مدى  على االئتمانية

 

(1,270 ) 
 

(5,393 ) 
 

6,663 - 
 427,173 291,744 103,619 31,810 المخصص لخسارة القياس  إعادة  صافي

 57,922 - 622 57,300   إنشاؤها  تم جديدة  مالية  موجودات
 ( 156,452) ( 52,472) ( 76,092) ( 27,888) استبعادها تم مالية  موجودات
 ( 34,849) ( 34,849) - - مشطوبات 
  سبتمبر 30 في  كما  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة 
 2,931,791 2,424,699 263,913 243,179 م 2022

  م2021سبتمبر  30 
 ( ةمدقق  غير)

 

  االئتمانية الخسائر
  على  المتوقعة

 شهرا   12 مدى

 ائتمان خسائر
  غير  متوقعة
  القيمة منخفضة
  مدى  على االئتمانية
 الزمني العمر

 ائتمان خسائر
  منخفضة  متوقعة
 االئتمانية القيمة
  العمر  مدى على

 المجموع  الزمني

 ( السعودية  الرياالت )بآالف  
     

 56,154,208 3,120,958 4,292,092 48,741,158 م2021 يناير 1 في  كما الدفترية  القيمة  إجمالي
  مدى  على المتوقعة  االئتمان خسائر  إلى محولة  مبالغ
 - (5,367) ( 869,652) 875,019 شهر  12
  القيمة  منخفضة غير متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل

 - (9,929) 467,550 ( 457,621) الزمني العمر  مدى  على االئتمانية
  القيمة  منخفضة  متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل

 - 1,102,170 ( 853,785) ( 248,385) الزمني العمر  مدى  على االئتمانية
 11,891,512 37,158 84,122 11,770,232  إنشاؤها تم جديدة  مالية  موجودات
 ( 5,868,908) ( 253,030) ( 253,616) ( 5,362,262) استبعادها تم مالية  موجودات
 9,884 - - 9,884 المستحقة  التمويل إيرادات  في  التغيرات
 ( 1,113,648) (15,938) ( 127,214) ( 970,496) األخرى  الحركات 
 ( 132,165) ( 132,165) - - مشطوبات 

 60,940,883 3,843,857 2,739,497 54,357,529 م 2021 سبتمبر  30 في  كما الدفترية  القيمة  إجمالي



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 )تتمة( م2022 سبتمبر 30 في  المنتهية أشهر التسعة لفترة
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 تمويل، صافي )تتمة( -6
 

   م2021  ديسمبر 31  
 )مدققة( 

 

 

  االئتمانية الخسائر
  على  المتوقعة

 شهرا   12 مدى

 ائتمان خسائر
  غير  متوقعة
  القيمة منخفضة
  مدى  على االئتمانية
 الزمني العمر

 ائتمان خسائر
  منخفضة  متوقعة
 االئتمانية القيمة
  العمر  مدى على

 المجموع  الزمني

 ( السعودية  الرياالت )بآالف  
     

 2,192,997 1,559,218 298,170 335,609 م 2021 يناير 1  في  كما المتوقعة  االئتمانية الخسارة 
  مدى  على المتوقعة  االئتمان خسائر  إلى محولة  مبالغ
 - (2,749) (10,909) 13,658 شهر  12

  منخفضة غير متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل
 الزمني العمر مدى  على االئتمانية القيمة

 

(9,876) 
 

13,969 
 

(4,093) 
 

- 
  القيمة  منخفضة  متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل

 - 128,894 ( 127,549) (1,345) الزمني العمر  مدى  على االئتمانية
 586,886 704,892 65,769 ( 183,775) المخصص لخسارة القياس  إعادة  صافي

 94,626 37,473 1,567 55,586  إنشاؤها تم جديدة  مالية  موجودات
 (77,333) (20,007) (18,210) (39,116) استبعادها تم مالية  موجودات
 ( 159,179) ( 159,179) - - مشطوبات 

  ديسمبر  31  في االئتمانية المتوقعة كما  الخسارة 
 2,637,997 2,244,449 222,807 170,741 م 2021

 

   م 2021سبتمبر  30 
 ( ةمدقق غير )

 

  الخسائر
  االئتمانية 
  على المتوقعة 

 شهرا   12 مدى

  ائتمان خسائر 
  غير   متوقعة
  القيمة  منخفضة
  على  االئتمانية 

 الزمني   العمر مدى

  ائتمان خسائر 
  منخفضة متوقعة
  االئتمانية  القيمة
  العمر مدى  على 

 المجموع  الزمني 

 ( السعودية الرياالت )بآالف  

     

 2,192,997 1,559,218 298,170 335,609 م2021 يناير 1 في  كما  متوقعة ائتمان خسارة 
  على المتوقعة  االئتمان خسائر  إلى محولة  مبالغ
 شهر  12 مدى

 
35,467 

 
(32,771) 

 
(2,696) 

 
- 

  منخفضة غير متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل
 الزمني العمر مدى  على االئتمانية القيمة

 

(2,345) 
 

6,367 
 

(4,022) 
 

- 
  القيمة  منخفضة  متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل

 الزمني العمر  مدى  على االئتمانية
(1,730) (127,510 ) 129,240 - 

 445,878 578,532 (14,244) ( 118,410) المخصص لخسارة القياس  إعادة  صافي
 60,610 17,865 2,456 40,289   إنشاؤها  تم جديدة  مالية  موجودات
 (65,755) (22,755) (14,300) (28,700) استبعادها تم مالية  موجودات
 ( 132,165) ( 132,165) - - مشطوبات 
 2,501,565 2,123,217 118,168 260,180 م 2021 سبتمبر 30 في  كما  متوقعة ائتمان خسارة 

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 )تتمة( م2022 سبتمبر 30 في  المنتهية أشهر التسعة لفترة

20 

 

 زميلة  شركة في استثمار  -7
 

  % 26.03  المجموعة  تملك  حيث .تعاوني  تكافل  الجزيرة  شركة  في  المجموعة  استثمارات  زميلة  شركة  في  االستثمار  يمثل 
 (. %26,03:  م2021 سبتمبر 30و %26,03:  م2021 ديسمبر 31) تعاوني  تكافل الجزيرة أسهم إجمالي من
  
 تكافل   الجزيرة  لشركة  الشامل  الدخل  اجمالي  في  المجموعة  حصة  زميلة   شركة  في  الشامل  الدخل   اجمالي  في   الحصة  تُمثل 

  شركة   إن . م2022  يونيو  30  في  المنتهية  للفترة  تعاوني  تكافل  الجزيرة  من  متاحة  مالية  معلومات  أحدث  على  بناء    تعاوني
  الجزيرة   شركة  في  لالستثمار  السوقية  القيمة  وبلغت  "(تداول)" سوق األسهم السعودية    في  مدرجة  تعاوني  تكافل  الجزيرة
  لاير   مليون  286.87:  م2021  ديسمبر  31)  سعودي  لاير  مليون  229.04  مبلغ  م2022  سبتمبر   30  في  كما  تعاوني  تكافل

 .في تداول  السوق أسعار على بناء  ( سعودي لاير مليون 349.74:  م2021 سبتمبر 30و سعودي
  

 العمالء ودائع .8
 

 سبتمبر  30 
 م 2022
 ( ةمدقق)غير 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة

 ديسمبر 31
 م 2021

 ة( مدقق)
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 سبتمبر  30
 م 2021
 ة( مدقق )غير 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
    

 37,269,679 38,504,625 41,636,811 الطلب  تحت
 817,842 983,845 836,779 ادخار 

 34,344,766 37,057,540 37,709,918 ألجل  العمالء استثمارات
 1,831,462 1,819,139 2,096,292 أخرى 

    
 74,263,749 78,365,149 82,279,800 المجموع 

    

 

 )بدون عمولة(.   االسالميةاستثمارات العمالء ألجل من الودائع المستلمة على منتجات المرابحة والوكالة المتوافقة مع الشريعة    تتكون
 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 )تتمة( م2022 سبتمبر 30 في  المنتهية أشهر التسعة لفترة

21 

 

 االسالمية  الشريعة أحكام مع متوافقة مشتقات -9
 

 بها المحتفظ المشتقاتنوع  /طبيعة 9-1
 

 المتاجرة   ألغراض  التاليةاإلسالمية    الشريعة  أحكام  من  المشتقة  المالية  األدوات  المجموعة  تستخدم   المعتاد،  نشاطها  سياق  في
 : االستراتيجي والتحوط

 

 المقايضات (أ
 

الربح،    بالنسبة .بأخرى  النقدية   التدفقات  من   مجموعة  لتبادل  ارتباطات  المقايضات  تمثل أسعار    تقوملمقايضات 
المبلغ.  األطراف تبادل أصل  دون  وبعملة واحدة،  عائم  ثابت وبسعر  الربح بسعر  دفعات  بتبادل  عادة   المتعاقدة 

  بعمالت   والمتغيرة  الثابتة  والعموالت  األصل  دفعات  تبادل  يتم  العمالت  بين  العمولة  أسعار  لمقايضات  وبالنسبة
 .مختلفة

 

 (االجنبية العمالت)وعد   خيارات (ب
 

 الصفقات  من  سلسلة  أو  الصفقات  إحدى  في  بالدخول  العميل  بموجبها  يوافق  معامالت  هي  األجنبي  الصرف  خيارات
 )الموعود(. الثاني الطرف  إلى  واحد طرف من تعهد بإعطاء)الواعد(  األطراف أحد  يقوم حيث عمولة، دفع مقابل

 

  أساس   على   الخيار  في  بالدخول  المجموعة  تقوم . الوعود  من  مجموعة   أو  واحد   طرف   من   وعد   الخيار  يكون  قد
 بدون  أو  مع  عملة(  وبيع )شراء    أو  بيع  أو  بشراء  وعد  بعمل  العميل  يقوم  حيث  بالعميل،  الخاصة  المخاطر  محفظة
 .ةلمخاطر التحوط بقصد شروط

 

 المشتقات  من الغرض 9-2
 

 المتاجرة  ألغراض بها محتفظ مشتقات (أ
 

 .األفضليات  بين  الترجيح   أو   المراكز  تعزيز  أو  المبيعات   في  المشتقات  تداول   في  المجموعة  أنشطة  معظم  تتعلق
 .والمستقبلية  الحالية  المخاطر  تخفيض  أو  تعديل  أو  تحويل  من  لتمكينهم  للعمالء  منتجات  تقديم  المبيعات  أنشطة  تتضمن
السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار    مخاطرتعزيز المراكز إدارة مراكز    ويشمل

  المنتجات   أو  األسواق  بين  الصرف   أسعار  في  الفروقات  من  واالستفادة  بتحديد  الترجيح  ويتعلق أو مؤشرات األسعار.
 . المختلفة

 

 التحوط ألغراض بها  محتفظ مشتقات (ب
 

 لمخاطر   تعرضها  من  تخفف  كي  التحوط  ألغراضاإلسالمية    الشريعة  أحكام  مع  متوافقة  مشتقات  المجموعة  تستخدم
  .األجنبي والصرف  العمولة أسعار تذبذب

 

  المجموعة   تعرض  إدارة  تتم  المخاطر  إدارة  عملية  من   كجزء .المخاطر  وإدارة  لقياس  شامال    نظاما    المجموعة  اعتمدت
 وأسعار   األجنبي  الصرف  أسعار   لمخاطر  تعرضها  من   للحد  العمولة  وأسعار  األجنبي  الصرف  أسعار  في  للتقلبات
 المركزي   البنك  أصدره  الذي  للدليل  طبقا    اإلدارة  مجلس  يحدده  الذي  النحو  على  مقبولة  مستويات  إلى  العمولة
 . السعودي

 

موجوداتها    كجزء إدارة  تعرضها   ومطلوباتها،من  مدى  لتعديل  تحوطية  المشتقات ألغراض  المجموعة  تستخدم 
 .محددة لمعامالت التحوط خالل من عموما   يتحقق وهذا الربح. مخاطرأسعار العملة وأسعار لمخاطر تذبذب 
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 )تتمة(اإلسالمية  الشريعة أحكام مع متوافقة مشتقات .9

 
 )تتمة( المشتقات من الغرض 9-2
 
 )تتمة(  التحوط ألغراض بها  محتفظ مشتقات (ب
 

 النقدية التدفقات تحوطات
 

معرضة لمخاطر تقلبات التدفقات النقدية المستقبلية من الموجودات والمطلوبات غير المعدة ألغراض   المجموعة
المجموعة مقايضات أسعار العمولة كتحوطات للتدفقات    تستخدم أسعار عمولة متغيرة.  مخاطرالمتاجرة وتحمل  

  أسعار العمولة. مخاطرالنقدية من 
 

 :يلي كما الفترة  خالل الموحدة الموجزة األولية  الدخل قائمة في لنقديةا التدفقات تحوطات مكاسب تصنيف أُعيد
 

 
 سبتمبر 30

 م 2022
 ( ةمدقق)غير 
 الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

 سبتمبر  30
 م 2021
 (ةمدقق)غير 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
 

 7,776 83,122 والتمويل االستثمارات من  الدخل
 ( 1,094) ( 3,697) المالية والمطلوبات الودائع  على العائد

  ──────  ────── 
 في   تصنيفها  إعادة  تم  نقدية  تدفقات  تحوطات  من  مكاسب  صافي

 6,682 79,425 الموحدة الموجزة األولية الدخل  قائمة
  ══════  ══════ 

   
 

  الودائع   االستثمار،  على  العائد  تقلبات  موازنة  في   للغاية  فعالة  الربح  معدل  لمقايضات  النقدية  التدفقات  تحوطات  كانت
  .األخرى المالية والمطلوبات

 

 سبتمبر   30)  سعودي  لاير   مليون  245.79  البالغة  النقدية  التدفقات  تحوطات  على  العادلة   القيمة  مكسب  يتكون
  صافي   من  ،الموحدة  الموجزة  األولية  الشامل  الدخل  قائمة  في  المدرجةو(  سعودي  لاير  مليون  51.08:  م2021
  41.41  قدرها  محققة  غير  خسارة  صافي:  م 2021  سبتمبر  30)  سعودي  لاير  مليون  276.73  قدره  محقق  غير  ربح
  محقق   مكسب:  م2021  سبتمبر  30)  سعودي  لاير  مليون  30.94  قدرها  محققة  خسارة  وصافي(  سعودي  لاير  مليون
 (سعودي لاير مليون 92.49 قدره

 

 التدفقات  تحوطات  في  المستخدمة  الخاصة   العمولة  أسعار  مقايضات  بعض  البنك  باع  والسابقة،  الحالية  الفترات  خالل
  الموحدة  الموجزة  األولية  الشامل  الدخل  قائمة  في  تصنيفه  سيستمر/ )الخسائر(    المكاسب   تصنيف  أن  إال النقدية،
  إعادة   سيتم  المالي،  للتقرير  الدولية  المعايير  لمتطلبات  طبقا   .قائمة  زالت  ما  العالقة  ذات  لها  المتحوط  البنود  لكون

 النقدية   التدفقات  فيها   تؤثر  التي  الفترة  فيالموحدة    الموجزة  األولية  الدخل  قائمة  في/ )الخسائر(    المكاسب   تصنيف
 قدرهامكاسب  قام البنك بتحويل    لذلك،وفقا     .الموحدة  الموجزة  األولية  الدخل  قائمة  على  لها  المتحوط  بالبنود  المتعلقة
مليون لاير سعودي من قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة الموحدة إلى قائمة الدخل األولية الموجزة    70.11
 تم بيعها خالل الفترة الحالية. والتي تتعلق بسندات ذات سعر متغير الموحدة 

 

  ليس  .األسمية  قيمها  إلى  إضافة    للمجموعة  المشتقة  المالية  دواتلأل  والسالبة  الموجبة  العادلة  القيم  التالي  الجدول  يبين
 مبالغ  ــ  الفترة  نهاية  في  كما   القائمة  التعامالت  حجم  عن  مؤشرا    تقدم  والتي  ــ  األسمية  القيم  تعكس  أن  بالضرورة
فإن القيم األسمية ال تُعتبر مؤشرا  على تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان   وبالتالي .المستقبلية  النقدية  التدفقات

 السوق: مخاطروالمحددة بالقيمة العادلة االيجابية لألدوات المشتقة، وال توفر أيضا  مؤشرا  على 
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 )تتمة( االسالمية الشريعة أحكام مع متوافقة مشتقات -9
 

 
 

 ( ةمدقق)غير   م2022سبتمبر   30 
 السعوديــــــة  الرياالت بآالف

 العادلة    القيمة 
 الموجبة 

 العادلة    القيمة
 السالبة 

 االسمية   القيمة

    : الُمتاَجرة  بغرض بها  محتفظ
 63,239 4,960 4,960 الخيارات 
 4,584,153 97,763 101,360 معدل الربح مقايضات
 1,875,000 40,332 18,927 لعملة ا مقايضات
 3,556,578 19,009 14,514 العمالت  مقايضات
 232,369 1,379 1,620 )وعد(   آجلة عمالت اتفاقيات

 10,311,339 163,443 141,381 المجموع 
    : النقدية  للتدفقات   كتحوط بها  محتفظ مشتقة  أدوات

 5,087,500 33,566 119,620 العمولة  أسعار  مقايضات

 15,398,839 197,009 261,001  المجموع

 
 

 
 )مدققة(  م2021 ديسمبر 31

 السعوديــــــة  الرياالت بآالف

 االسمية  القيمة السالبة  العادلة  القيمة الموجبة  العادلة  القيمة 
    : الُمتاَجرة  بغرض بها  محتفظ

 33,143 335 333 الخيارات 
 431,429  4,998 4,998 معدل الربح مقايضات
  1,875,000  13,208  411  لعملة ا مقايضات
 647,475  2,384  1,464 العمالت  مقايضات
  18,048   61  27 )وعد(   آجلة عمالت اتفاقيات

  3,005,095   20,986   7,233 المجموع 
    : النقدية  للتدفقات   كتحوط بها  محتفظ مشتقة  أدوات

  3,250,625   206,323   4,825  العمولة  أسعار  مقايضات

  6,255,720   227,309   12,058   المجموع

 
 

 
 ( ة مدقق)غير  م2021سبتمبر  30

 السعوديــــــة  الرياالت بآالف

 االسمية  القيمة السالبة  العادلة  القيمة الموجبة  العادلة  القيمة 
    : الُمتاَجرة  بغرض بها  محتفظ

 443,219 16,703 16,703 معدل الربح مقايضات
 1,875,000 29,013 18,927 لعملة ا مقايضات
 743,175 2,194 - العمالت  مقايضات
 166,013 106 11 )وعد(   آجلة عمالت اتفاقيات

 3,227,407 48,016 35,641 المجموع 
    : النقدية  للتدفقات   كتحوط بها  محتفظ مشتقة  أدوات

 3,250,625 223,021 4,558 معدل الربح مقايضات
 6,478,032 271,037 40,199  المجموع

 

  ديسمبر   31)  سعودي   لاير   مليون   35.49  بمبلغ  القبض  ةمستحق ذمم مدينة    المتاجرة   ألغراض   بها   المحتفظ  الربح   معدالت   مقايضات   تتضمن
  لاير   مليون  37.44  دائنة قدرهاعموالت مستحقة  (  سعودي  لاير  مليون  20.16م:  2021  سبتمبر  30و  سعودي  لاير  مليون  1.75:  م2021
مقايضات معدالت    تتضمن (.سعودي  لاير   مليون  22.33:  م2021  سبتمبر  30و  سعودي  لاير  مليون  1.80:  م2021  ديسمبر  31)  سعودي 

:  م2021ديسمبر    31)مليون لاير سعودي    13.87القبض بمبلغ  مستحقة    كتحوطات لمخاطر التدفقات النقدية كذمم مدينة الربح المحتفظ بها  
  31مليون لاير سعودي )  17.34بمبلغ  مستحقة  ذمم دائنة  مليون لاير سعودي( و  4.56م:  2021سبتمبر    30مليون لاير سعودي و  4.83

 مليون لاير سعودي(.    23.05: م2021سبتمبر  30مليون لاير سعودي و 19.12: م2021ديسمبر 



 بنك الجزيرة 
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 )تتمة(اإلسالمية مشتقات متوافقة مع أحكام الشريعة  -9
 

  الجزيرة  شركة  مسمى  تحت  خاصة  أغراض  ذات  منشأة  بتأسيس  البنك  قام  الدولية،  القوانين  بعض  في  التغيرات  على  بناء  
 المتاجرة  أو  التحوط  في   المستخدمة   الربح  تمعدال  مقايضات  مشتقات  جميع  تحويل  البنك  وينوي  المحدودة  المالية  لألوراق

  األطراف   وأحد  الخاصة  والمنشأة  البنك  بين  إحالل   اتفاقية  توقيع  جرى  الصدد،  بهذا  ومبدئيا   . الخاصة  المنشأة  هذه   إلى
  المقابلة   األطراف  لدى  المشتقات  جميع  بتنفيذ  الخاصة  ذات األغراض  المنشأةهذه    ستقوم  وصاعدا    الوقت  ذلك  ومن .المقابلة

  سوف   التحوط  عالقات   بأن  تعتقد  اإلدارة   فإن  القوانين  استلزمته  الذي  التغير  هذا   ظل  وفي .والبنك  المنشأة  بين  تبادلي   دعم   مع
 . فاعلة  تظل

 
 ثانوية  صكوك - 10

 

  صك،   لكل  سعودي  لاير  مليون  بمبلغ)صكوك(  ثانوية    صكوك  شهادة  2.000  بإصدار  البنك  قام،  م2021  ديسمبر  8  بتاريخ
  بشكل  سنوي نصف بشكل يُعدل  ـــ"( سايبور"  السعودية البنوك بين الفائدة)سعر  شهور 6  أساس  على أرباح توزيع بمعدل
من   يونيو  8و  ديسمبر  8  بتاريخ  أشهر  ستة  كلتستحق على دفعات  و  للسنة،  أساس  نقطة  155  هامش  إليه  مضافا    ـــ  مسبق
م  2026ديسمبر    8للبنك ممارسة خيار االسترداد في    يحق .الصكوك  تلك  انتهاء  تاريخ  وهوم  2031  ديسمبر  8  حتى  سنة  كل

المتعلقة   نشرة اإلصدار  الواردة في  الشروط حسب األحكام  استيفاء بعض  التاريخ حال  ذلك  بعد    المطالبة   يمكن .بهاأو 
 . تداول في  مسجلة الصكوك  هذه إن .اإلصدار نشرة في المحددة للشروط وفقا معينة ظروف حدوث عند بالصكوك

 
 السهم وربحية المال رأس - 11

 

 31)  للسهم  سعودي  لاير  10  بقيمة  سهم  مليون  820  من  بالكامل  والمدفوع  المصدر  به  المصرح   البنك  مال  رأس  يتكون
  لاير   10  بقيمة  سهم  مليون  820:  م2021  سبتمبر  30  للسهم،  سعودي  لاير   10  بقيمة  سهم  مليون  820:  م 2021  ديسمبر
 (.للسهم سعودي

 

  البنك   في   األسهم  حملة  على  العائد  للفترة  الدخل  صافي  بقسمة  السابقة  والفترة  الحالية   للفترة  للسهم  األساسي  الربح  احتساب  تم
  .القائمة العادية األسهم لعدد  المرجح المتوسط  على(  األولى الشريحة بصكوك  المتعلقة للتكاليف)معدل 

 
 في  المنتهية  أشهر  التسعة  لفترة في  المنتهية أشهر  الثالثة لفترة 

  سبتمبر  30 في 
 م 2022
 ( ةمدقق)غير 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة

 سبتمبر  30
 م 2021
 ( ةمدقق )غير 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 

  سبتمبر  30 في
 م 2022
 ( ةمدقق)غير 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة

 سبتمبر  30
 م 2021
 ( ةمدقق )غير 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
     

   العاديين  للمساهمين العائد   الربح
     ( األولى  الشريحة بصكوك المتعلقة  للتكاليف)معدل  

 757,406 826,866 185,065 233,078 للسهم  والمخفض األساسي  الربح

     

     العادية  األسهم لعدد   المرجح المتوسط

 820,000,000 820,000,000 820,000,000 820,000,000 للسهم  والمخفض األساسي  الربح

     

 0.92 1.01 0.23 0.28 ( سعودي)لاير  للسهم  والمخفض األساسي  الربح

 

 .الطريقة بنفس للسهم والمخفض األساسي الربح باحتساب البنك يقوم



 بنك الجزيرة 
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 األخرى  االحتياطيات - 12

 
 

   م 2022سبتمبر  30
 ( ةمدقق غير )

  التدفقات تحوطات
 النقدية 

  الرياالت بآالف
 السعودية 

  القيمة احتياطي 
  دين -  العادلة 
  من  العادلة  بالقيمة
  الدخل  خالل 
 اآلخر  الشامل 
  الرياالت بآالف

 السعودية 

  القيمة احتياطي 
  حقوق -  العادلة 
  بالقيمة  الملكية 
  خالل من  العادلة 
  الشامل   الدخل

 اآلخر 
  الرياالت بآالف

 السعودية 

 اكتوارية  مكاسب 
  الرياالت بآالف

 السعودية 

 المجموع 
  الرياالت بآالف

 السعودية 
      

 ( 114,552) 34,288 - ( 41,949) ( 106,891) الفترة  بداية في  الرصيد
      

 ( 352,526) - ( 52,114) ( 546,198) 245,786 العادلة  القيمة  في  التغير صافي
إلى قائمة الدخل األولية الموجزة   تحويل

 )ب((   2-9 إيضاح )الموحدة  
 
(79,425 ) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(79,425 ) 

 ───── ────── ────── ────── ─────── 
 ( 431,951) - ( 52,114) ( 546,198) 166,361 الفترة  خالل   الحركة صافي

 ───── ────── ────── ─────── ─────── 
 ( 546,503) 34,288 ( 52,114) ( 588,147) 59,470 الفترة  نهاية في  الرصيد

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 
 

 
 )مدققة(  م2021 ديسمبر 31

  تحوطات
 النقدية  التدفقات
  الرياالت بآالف

 السعودية 

  القيمة  احتياطي
  دين -  العادلة
  من العادلة بالقيمة
  الدخل  خالل
 اآلخر  الشامل
  الرياالت بآالف

 السعودية 

  القيمة  احتياطي
  حقوق  -  العادلة
  بالقيمة الملكية
  خالل   من العادلة
  الشامل  الدخل 

 اآلخر 
  الرياالت بآالف

 السعودية 

 اكتوارية  مكاسب
  الرياالت بآالف

 السعودية 

 
 المجموع 

  الرياالت بآالف
 السعودية 

      
 (99,576)  22,502 - 36,560 ( 158,638) السنة  بداية في  الرصيد

      
 (14,662) - - (78,509) 63,847 العادلة  القيمة  في  التغير صافي
 (12,100) - - - (12,100) الموحدة  الدخل  قائمة  إلى  تحويل

من التزام   اكتوارية مكاسب  
 المنافع المحددة 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11,786 

 
11,786 

 ────── ────── ────── ─────── ─────── 
 (14,976) 11,786  (78,509) 51,747 السنة  خالل   الحركة صافي

 ────── ────── ────── ─────── ─────── 
 ( 114,552) 34,288 - (41,949) ( 106,891) السنة  نهاية في  الرصيد

 ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ 
 



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 )تتمة( م2022 سبتمبر 30 في  المنتهية أشهر التسعة لفترة
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 )تتمة(  األخرى االحتياطيات - 12
 
 

 
  م2021سبتمبر  30
 ( ةمدقق  غير)

  تحوطات
 النقدية  التدفقات
  الرياالت بآالف

 السعودية 

  القيمة  احتياطي
  دين -  العادلة
  من العادلة بالقيمة
  الدخل  خالل
 اآلخر  الشامل
  الرياالت بآالف

 السعودية 

  القيمة  احتياطي
  حقوق  -  العادلة
  بالقيمة الملكية
  خالل   من العادلة
  الشامل  الدخل 

 اآلخر 
  الرياالت بآالف

 السعودية 

 اكتوارية  مكاسب
  الرياالت بآالف

 السعودية 

 
 المجموع 

  الرياالت بآالف
 السعودية 

      
 (99,576) 22,502 - 36,560 ( 158,638) الفترة  بداية في  الرصيد

 ────── ────── ────── ─────── ─────── 
 (24,343) - - (75,423) 51,080 العادلة  القيمة  في  التغير صافي
إلى قائمة الدخل األولية   تحويل

 )ب((   2-9 إيضاح)  الموحدةالموجزة 
 

(6,682) 
 

- 
 

- 

 
- 

 

(6,682) 
 ────── ────── ────── ─────── ─────── 

 (31,025) - - (75,423) 44,398 الفترة  خالل   الحركة صافي
 ────── ────── ────── ─────── ─────── 

 ( 130,601) 22,502  (38,863) ( 114,240) الفترة  نهاية في  الرصيد
 ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ 

 
 األولى  الشريحة صكوك - 13
 

  األولى   الشريحة  صكوك)"الترتيب"(    اإلسالمية  الشريعة  مع   متوافق  ترتيب  خالل  من  البنك  أصدر،  م2021عام    خالل
  التنظيمية   السلطات  قبل  من  الترتيب  اعتماد  تم (.األمريكي  بالدوالر)سائدة    سعودي  لاير  مليار  1.875  بقيمة)"الصكوك"(،  

 . البنك إدارة ومجلس
 

 الصكوك  لحاملي  مقسمة  غير  ملكية  حصة  وتمثل  محددة  استرداد  تواريخ  لها  وليس  دائمة  مالية  أوراق  هي  الصكوك  هذهإن  و
 .الملكية  حقوق  ضمن   ويصنف  للبنكوثانوي    ومشروط  مضمون  غير  التزام  صك   كل  يشكل  حيث  الصكوك،  موجودات  في
 المنصوص واألحكام للشروط وفقا محددة زمنية فترة في الصكوك استدعاء أو استرداد  في  الحصري  الحق للبنك ذلك، ومع
 .الصكوك اتفاقية في عليها

 

  دفع يو .سنوات  5  كلالتسعير    إلعادة  ويخضعم  2026  حتى  اإلصدار  تاريخ  من  سنويا  %  3.95  هو  المطبقالربح    معدلإن  
  اختيار   أو  الدفع  عدم  عند  إال  دوري،  توزيع  تاريخ  كل  في  على دفعات  سنوية  نصف  بصورة  الصكوك  على  المطبقالربح  
  وال  .توزيعات  بأي   القيام  عدم  يختار  أن(  معينة  وشروط  ألحكام)وفقا    لتقديره  وفقا  للبنك  يجوز  حيث  البنك،  قبل  من  الدفع   عدم
  ة أي  خالل  مضاعفة  أو  تراكمية  كمبالغ  تدفع  لم  التي  المبالغ  تعتبر  وال  تعثر  أحداث  الدفع  عدم   اختيار  أو  الدفع  عدم  يعتبر

 .مستقبلية توزيعات
 

  المحتملة وااللتزامات التعهدات - 14
 

  اإلجراءات   حالة  في  تغير  أي   هناك  يكن  ولم العادية،  أعمالها  دورة  خالل  قانونية  إلجراءات  معرضة  المجموعةإن   (أ
 . م2021 ديسمبر  31 في اعنه االفصاحتم  كما القانونية



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 )تتمة( م2022 سبتمبر 30 في  المنتهية أشهر التسعة لفترة
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 )تتمة(  المحتملة وااللتزامات التعهدات - 14
 

 : باالئتمان المتعلقة المحتملة البنك  والتزاماتتعهدات  يلي فيما (ب
 

 سبتمبر  30 
 م 2022
 ( ةمدقق)غير 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة

 ديسمبر 31
 م 2021
 )مدققة( 

  الرياالت بآالف
 السعودية 

 سبتمبر  30
 م 2021

 )غير مدققة( 
  الرياالت بآالف

 السعودية 
    

 1,128,527 1,492,763 1,562,079  مستندية اعتمادات
 4,242,886 4,645,285 5,095,939  ضمان خطابات 
 268,252 245,223 413,562 قبوالت 
 476,168 354,918 1,176,239 لإللغاء قابلة  غير االئتمان لمنح التزامات

 6,115,833 6,738,189 8,247,819 المجموع 
 ( 413,441) ( 408,090) ( 351,811) ([ 2)ب  ]  القيمة في  االنخفاض  مخصص 

 5,702,392 6,330,099 7,896,008 التعرض   صافي

 

  للمساعدة   المحتملة  وااللتزامات   باالئتمان  المتعلقة  لاللتزامات   الدفترية   القيمة   إجمالي   في   التغييرات  التالي   الجدول  يوضح (  1( )ب
 . المحفظة لنفس الخسارة مخصص  في  للتغيرات أهميتها توضيح في

 

 
   م 2022سبتمبر  30
 ( ةمدقق غير )

 

  االئتمانية  الخسائر
  على المتوقعة 

 شهرا   12 مدى

  ائتمان خسائر 
  غير   متوقعة
  القيمة  منخفضة
  على  االئتمانية 

 الزمني   العمر مدى

  ائتمان خسائر 
  منخفضة متوقعة
  االئتمانية  القيمة
  العمر مدى  على 

 المجموع  الزمني 

 ( السعودية الرياالت )بآالف  

 م 2022 يناير  1  في  كما الدفترية  القيمة إجمالي 

 

6,099,882 

 

68,218 

 

570,089 

 

6,738,189 

  مدى  على المتوقعة  االئتمان خسائر  إلى محولة  مبالغ

 - ( 1,558) ( 18,219) 19,777 شهر  12

  القيمة  منخفضة غير متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل

 - ( 2,085) 4,416 ( 2,331) الزمني العمر  مدى  على االئتمانية

  القيمة  منخفضة  متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل

 - 7,027 - ( 7,027) الزمني العمر  مدى  على االئتمانية

 2,457,417 169 5,875 2,451,373   إنشاؤها  تم جديدة  مالية  موجودات

 ( 360,427) ( 9,522) ( 32,549) ( 318,356) الفترة  خالل استبعادها تم مالية  موجودات

 ( 587,360) - ( 4,528) ( 582,832) األخرى  الحركات 

 8,247,819 564,120 23,213 7,660,486 م 2022 سبتمبر  30  في  كما الدفترية  القيمة إجمالي 

 

 

 



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 )تتمة( م2022 سبتمبر 30 في  المنتهية أشهر التسعة لفترة
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 )تتمة(  المحتملة وااللتزامات التعهدات - 14
 

  )مدققة(  م2021 ديسمبر 31  

 

  االئتمانية الخسائر

  على  المتوقعة

 شهرا   12 مدى

 ائتمان خسائر

  غير  متوقعة

  القيمة منخفضة

  مدى  على االئتمانية

 الزمني العمر

 ائتمان خسائر

  منخفضة  متوقعة

 االئتمانية القيمة

  العمر  مدى على

 المجموع  الزمني

 ( السعودية  الرياالت )بآالف  

 6,156,721 480,558 138,446 5,537,717 م2021 يناير 1 في  كما الدفترية  القيمة  إجمالي

  12 مدى  على المتوقعة  االئتمان خسائر  إلى محولة  مبالغ

 شهر

 

78,715 

 

(73,073) 

 

(5,642) 

 

- 

  القيمة  منخفضة غير متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل

 الزمني العمر  مدى  على االئتمانية

 

(36,249) 

 

36,249 

 

- 

 

- 

 االئتمانية القيمة  منخفضة  متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل

 الزمني  العمر  مدى على

 

(116,121 ) 

 

(31,823) 

 

147,944 

 

- 

 803,331 - 10,866 792,465   إنشاؤها  تم جديدة  مالية  موجودات

 ( 313,708) (13,375) (2,628) ( 297,705) الفترة  خالل استبعادها تم مالية  موجودات

 91,845 (39,396) (9,819) 141,060 األخرى  الحركات 

 6,738,189 570,089 68,218 6,099,882 م 2021 ديسمبر 31 في  كما الدفترية  القيمة  إجمالي

 

  ( ة مدقق غير) م2021سبتمبر  30  

 

  االئتمانية الخسائر

  على  المتوقعة

 شهرا   12 مدى

 ائتمان خسائر

  غير  متوقعة

  القيمة منخفضة

  مدى  على االئتمانية

 الزمني العمر

 ائتمان خسائر

  منخفضة  متوقعة

 االئتمانية القيمة

  العمر  مدى على

 المجموع  الزمني

 ( السعودية  الرياالت )بآالف  

     

 6,156,721 480,558 138,446 5,537,717 م2021 يناير 1 في  كما الدفترية  القيمة  إجمالي

  12 مدى  على المتوقعة  االئتمان خسائر  إلى محولة  مبالغ

 شهر

 

71,749 

 

(71,749) 

 

- 

 

- 

  القيمة  منخفضة غير متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل

 الزمني العمر  مدى  على االئتمانية

 

(34,742) 

 

34,742 

 

- 

 

- 

 االئتمانية القيمة  منخفضة  متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل

 الزمني  العمر  مدى على

 

(110,672 ) 

 

(31,823) 

 

142,495 

 

- 

 633,493 - 8,048 625,445   إنشاؤها  تم جديدة  مالية  موجودات

 ( 274,756) (5,869) (3,951) ( 264,936) الفترة  خالل استبعادها تم مالية  موجودات

 ( 399,625) (31,887) (3,350) ( 364,388) األخرى  الحركات 

 6,115,833 585,297 70,363 5,460,173 م 2021 سبتمبر  30 في  كما الدفترية  القيمة  إجمالي

 
العمالء حيث ال يوجد تغيرات في  يواجههاالتي  التعرضاتالحركات األخرى بصورة رئيسية التغيرات في  تمثل

 المرحلة خالل الفترة. 
 
 
 
 
 
 



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 )تتمة( م2022 سبتمبر 30 في  المنتهية أشهر التسعة لفترة
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 )تتمة(  المحتملة وااللتزامات التعهدات .14
 
 :يلي كما يهو  باالئتمان المتعلقة وااللتزامات  التعهدات المتوقعة االئتمان خسائر مخصص في التغيرات تحليل ( 2( )ب

 
   م 2022سبتمبر  30  

 ( ةمدقق غير )
 

 

  الخسائر
  االئتمانية 
  على المتوقعة 

 شهرا   12 مدى

  ائتمان خسائر 
  غير   متوقعة
  القيمة  منخفضة
  على  االئتمانية 
  العمر مدى

 الزمني 

  ائتمان خسائر 
  منخفضة متوقعة
  االئتمانية  القيمة
  العمر مدى  على 

 المجموع  الزمني 

 ( السعودية الرياالت )بآالف  
     

 408,090 386,368 8,153 13,569 م 2022  يناير 1 في  كما  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة 
 - ( 779) ( 511) 1,290 شهر  12 مدى  على المتوقعة  االئتمان خسائر  إلى محولة  مبالغ
 االئتمانية القيمة  منخفضة غير متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل
 الزمني  العمر  مدى على

(1 ) 1,043 (1,042 ) - 

  على االئتمانية القيمة  منخفضة  متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل
 الزمني  العمر مدى

(37 ) - 37 - 

 20,411 18,953 ( 1,223) 2,681 قياس مخصص الخسارة إعادة  صافي
 11,909 84 14 11,811   إنشاؤها  تم جديدة  مالية  موجودات
 ( 17,440) ( 9,420) ( 7,369) ( 651) استبعادها تم مالية  موجودات

 ( 71,159) ( 71,159) - - مشطوبات 

 351,811 323,042 107 28,662 م 2022  سبتمبر 30 في  كما  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة 

 

 

  

 )مدققة(  م2021 ديسمبر 31 

 

  الخسائر
  االئتمانية
  على  المتوقعة

 شهرا   12 مدى

 ائتمان خسائر
  غير  متوقعة
  القيمة منخفضة
  على االئتمانية
  العمر مدى

 الزمني

 ائتمان خسائر
  منخفضة  متوقعة
 االئتمانية القيمة
  العمر  مدى على

 المجموع  الزمني

 ( السعودية  الرياالت )بآالف  
     

 371,087 336,752 6,547 27,788 م 2021 يناير 1  في  كما المتوقعة  االئتمانية الخسارة 
 - (661) (556) 1,217 شهر  12 مدى  على المتوقعة  االئتمان خسائر  إلى محولة  مبالغ
 االئتمانية القيمة  منخفضة غير متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل
 - - 95 ( 95) الزمني  العمر  مدى على
  على االئتمانية القيمة  منخفضة  متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل
 - 6,421 (2,321) (4,100) الزمني  العمر مدى
 46,197 53,015 4,265 (11,083) مخصص الخسارة قياس إعادة  صافي

 1,893 - 163 1,730   إنشاؤها  تم جديدة  مالية  موجودات
 (11,087) (9,159) ( 40) (1,888) استبعادها تم مالية  موجودات
 م2021 ديسمبر 31االئتمانية المتوقعة كما في   الخسارة 

13,569 8,153 386,368 408,090 



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 )تتمة( م2022 سبتمبر 30 في  المنتهية أشهر التسعة لفترة
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 التعهدات وااللتزامات المحتملة )تتمة( .14
 

   م 2021سبتمبر  30  
 ( ةمدقق غير )

 

 

  الخسائر
  االئتمانية
  على  المتوقعة

 شهرا   12 مدى

 ائتمان خسائر
  غير  متوقعة
  القيمة منخفضة
  على االئتمانية
  العمر مدى

 الزمني

 ائتمان خسائر
  منخفضة  متوقعة
 االئتمانية القيمة
  العمر  مدى على

 المجموع  الزمني

 ( السعودية  الرياالت )بآالف  
     

 371,087 336,752 6,547 27,788 م 2021 يناير 1  في  كما المتوقعة  االئتمانية الخسارة 
 - - (553) 553 شهر  12 مدى  على المتوقعة  االئتمان خسائر  إلى محولة  مبالغ
 االئتمانية القيمة  منخفضة غير متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل
 الزمني  العمر  مدى على

(86 ) 86 - - 

  على االئتمانية القيمة  منخفضة  متوقعة ائتمان خسارة إلى  تحويل
 الزمني  العمر مدى

(4,043) (2,321) 6,364 - 

 45,294 52,831 4,634 (12,171) المخصص لخسارة القياس  إعادة  صافي
 1,305 - 106 1,199  شراؤها أو  إنشاؤها  تم جديدة  مالية  موجودات
 (4,245) (2,599) ( 43) (1,603) استبعادها تم مالية  موجودات

 413,441 393,348 8,456 11,637 م 2021 سبتمبر 30 في  كما المتوقعة  االئتمان خسارة 

 
م، توصل البنك التفاق تسوية )"االتفاق"( مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( ليتماشى مع توجيهات  2018   خالل (ج

  1260م( والقرار الوزاري رقم  2018نوفمبر    28هـ )الموافق  1440ربيع األول    20/م( تاريخ  26المرسوم الملكي رقم )
م  2006م( من أجل تسوية التزامات الزكاة القائمة للسنوات من  2018    رديسمب    12)الموافقهـ  1440ربيع الثاني    5تاريخ  ب

سنوات    5مليون لاير سعودي تستحق الدفع على ستة أقساط على مدى    551م مقابل دفعة كاملة ونهائية بمبلغ  2017حتى  
م وثالثة  2018سمبر  ديشهر  مليون لاير سعودي في    110م. قام البنك بدفع القسط األول بمبلغ  2023ديسمبر    1تنتهي في  

على    م 2021    نوفمبرشهر    م و 2020    نوفمبرشهر    م و2019    نوفمبرشهر  مليون لاير سعودي خالل    88.2أقساط بمبلغ  
م وفقا  إلطار التسوية المذكور في المرسوم  2018  التوالي. بموجب االتفاق، اتفق كل من البنك والهيئة على تسوية الزكاة لسنة

جميع النزاعات الزكوية بين البنك والهيئة والمتعلقة بالسنوات من تسوية  الملكي والقرار الوزاري. ونتيجة لهذا االتفاق، تم  
 م. 2018ات حتى جميع النزاعات الضريبية بين البنك والهيئة والمتعلقة بالسنو تسويةإضافة لذلك، تم   م.2017م حتى 2006

 
للسنتين    استلمم،  2020عام    خالل  المضافة  القيمة  إضافي لضريبة  بمبلغ  2019م و2018البنك ربط  مليون لاير    39.3م 

عترض البنك على فرض ضريبة قيمة مضافة إضافية  ي. ا مليون لاير سعود  63.9سعودي وغرامات التأخير ذات الصلة بمبلغ  
ونتيجة لذلك أسقطت الهيئة إحدى نقاط الربط والتي نتج عنها سوية النزاعات الضريبية لجنة توغرامات تأخير ذات صلة لدى  

  39.3تسوية الضريبة اإلضافية بمبلغ  الحقا  مليون لاير سعودي. ومع ذلك، قرر البنك    37نقص في إجمالي االلتزام بما يقارب  
 تم شطب غرامات التأخير ذات الصلة. مليون لاير سعودي "قيد االعتراض" من أجل االستفادة من العفو بحيث ي 

 
،  م 2021عام  قدم البنك إقراراته الزكوية والضريبية إلى الهيئة وقام بدفع الزكاة وضريبة الدخل للسنوات المالية حتى وبما يشمل   

 . هإلى الهيئة عند استحقاقسداده سيتم  والذيباستثناء المبالغ المتفق عليها كالتزام بموجب االتفاقية 
 
 
 



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
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 حكمه في وما النقد - 15

  
 :يلي مما الموحدة الموجزة األولية النقدية التدفقات قائمة في المدرجيتكون النقد وما في حكمه 

 
 سبتمبر  30 

 م 2022
 ( ةمدقق)غير 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة

 ديسمبر 31
 م 2021

 )غير مدققة( 
  الرياالت بآالف

 السعودية 

 سبتمبر  30
 م 2021

 )غير مدققة( 
  الرياالت بآالف

 السعودية 
    

 1,888,654  1,074,988  875,053 عدا الوديعة النظامية  االسعودي فيموأرصدة لدى البنك المركزي  نقدية
  أو   يوما    90  خالل  تستحق  األخرى  المالية  والمؤسسات   البنوك  لدى  أرصدة
 524,715  665,048  853,954 االقتناء  تاريخ من أقل 

    
 2,413,369  1,740,036  1,729,007 المجموع 

 
 : التالي النحو  علىهي  السعودي المركزي البنك لدى المتوافرة واألرصدة لنقدمع ا حكمه في وما النقد تسويةإن 

 
  

 
 سبتمبر  30

 م 2022
 ( ةمدقق)غير 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة

 ديسمبر 31
 م 2021
 )مدققة( 

  الرياالت بآالف
 السعودية 

 سبتمبر  30
 م 2021

 )غير مدققة( 
  الرياالت بآالف

 السعودية 
    
 2,413,369  1,740,036  1,729,007 النقدية  للتدفقات لقائمة وفقا   حكمه في  وما النقد
 4,201,601 4,311,883 4,433,798 نظامية  وديعة
  أو  يوما    90  خالل  تستحق  األخرى  المالية  والمؤسسات  البنوك  لدى  أرصدة
 ( 524,715)  (665,048)  ( 853,954) االقتناء  تاريخ من أقل 

 
 6,090,255 5,386,871 5,308,851 النقد مؤسسة لدى وأرصدة نقد

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
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  التشغيلية القطاعات - 16
 

األول    ولؤالمستحديد قطاعات األعمال على أساس التقارير الداخلية عن مكونات المجموعة التي يتم فحصها بانتظام من    تم
 القرارات )الرئيس التنفيذي( وذلك لتوزيع موارد قطاعات األعمال وقياس مدى أدائها.   اتخاذ عن

 

  .السعودية العربية المملكة داخل المجموعة عمليات كافة وتتركز
 

  الخارجية  الجهات  من  اإليرادات  قياس  يتم .االعتيادية  التجارية  واألحكام  الشروط  وفق  األعمال  قطاعات  بين  ما  التعامالت  تتم
  تشتمل .الموحدة  الموجزة  األولية   الدخل   قائمة  في   الواردة   تلك  مع  تتفق  بطريقة  القراراتاتخاذ    عن  األول  لؤوبالمس  المرتبطة
 .تشغيلية ومطلوبات موجودات على رئيسي بشكل القطاعات ومطلوبات موجودات

 

 . م2021 ديسمبر 31 منذ القطاع خسارة أو ربح قياس  أساس او القطاعات تصنيف ألساس تغيرات يوجد ال
 

 : التالية الرئيسية  األعمال قطاعات  إلى المجموعة تنظيم تم اإلدارة، ألغراض
 

 األفراد  قطاع
 . لألفراد موجهة واستثمارية ائتمانية ومنتجات ودائع

 

 الشركات  قطاع
 .المؤسسات من والعمالء الحجم، والمتوسطة الصغيرة الشركات للشركات، أخرى ائتمانية ومنتجات وودائع قروض

 

  الخزينة
 . وخدمات المتاجرة، والخزينةالخزينة يتضمن أسواق المال، والصرف األجنبي،  قطاع

 

 األصول وإدارة الوساطة قطاع
 (.للبنك تابعة شركة وهي" كابيتال"الجزيرة  أنشطة على القطاع هذا)يشتمل  األسهم لتداول للعمالء وساطة خدمات توفر

 

 أخرى 
 عقارات  بيع  من  ومكاسب   مستبعدة  ومصاريف  داخلية  وإيرادات  زميلة  شركة  في  االستثمار  األخرى  القطاعات  تتضمن
 . أخرى

 

 ومصاريفها   وإيرادات،  م2021  سبتمبر  30و  م2022  سبتمبر  30  في  كما  للمجموعة  والمطلوبات  الموجودات  إجمالي  يلي  فيما
 :التشغيل قطاعات بحسب ـ المنتهية أشهر التسعة لفترة دخلها وصافي التشغيلية

 

 
 



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
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 )تتمة( األعمال قطاعات - 16
 

 (السعودية الرياالت)بآالف 
 

 
 األفراد  قطاع

 
 الشركات  قطاع

 
 الخزينة 

  الوساطة  قطاع
 األصول  وإدارة

 
 أخرى

 
 اإلجمالي 

سبتمبر   30الرصيد في  
 (مدقق غير) م2022

      

       
 110,340,539 215,254 2,625,095 41,058,705 31,477,186 34,964,299 الموجودات  إجمالي
 96,666,499 ( 51) 1,431,519 14,719,202 31,821,527 48,694,302 المطلوبات  مجموع

       
 2,674,220 ( 206,717) 229,704 653,683 574,786 1,422,764 التشغيلية  اإليرادات مجموع 
       :منها
  وإيرادات التمويل صافي -

 )خسارة(  /االستثمار
 

1,010,779 
 

449,031 
 

423,850 
 

44,431 
 
(9,772 ) 

 
1,918,319 

  صافي  بنكية،  خدمات من رسوم -
240,641 

 
90,165 

 
2,136 

 
171,971 

 
(33,128 ) 

 
471,785 

  المكسب)الخسارة( /   صافي -
  العادلة بالقيمة مالية أدوات حول
 الدخل   قائمة خالل من

 
(7,441 ) 

 
(1,882 ) 

 
13,935 

 
10,097 

 
(1,922 ) 

 
12,787 

       
 ( 1,688,142) 1,964 ( 139,307) ( 138,650) ( 399,934) ( 1,012,215) التشغيل  مصروفات مجموع 
       :منها
  قيمة  في االنخفاض مخصص -

  المالية والموجودات التمويل
 صافي   األخرى، 

 
(18,528 ) 

 
(210,956 ) 

 
(6,627 ) 

 
- 

 
- 

 
(236,111 ) 

 ( 144,288) ( 1) ( 7,196) ( 12,795) ( 14,712) ( 109,584) وإطفاء  استهالك
       

  شركة دخل صافي من حصة
 4,353 3,731 622 - - - زميلة

       
  قبل / )الخسارة(  الدخل صافي
 990,431 ( 201,022) 91,019 515,033 174,852 410,549 الدخل   وضريبة الزكاة

 
 

 (السعودية الرياالت)بآالف 
 
 األفراد  قطاع

 
 الشركات  قطاع

 
 الخزينة 

  الوساطة  قطاع
 األصول  وإدارة

 
 أخرى

 
 اإلجمالي 

       
       )مدققة(  م2021 ديسمبر 31

 102,827,321 210,391 2,577,924 36,691,354 28,579,132 34,768,520 الموجودات  إجمالي
 88,932,250 ( 752) 1,474,930 10,506,992 27,578,632 49,372,448 المطلوبات  مجموع

       



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
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 قطاعات األعمال )تتمة( - 16
 

 
 (السعودية الرياالت)بآالف 

 
 الخزينة  الشركات  قطاع األفراد  قطاع

  الوساطة  قطاع
 اإلجمالي  أخرى األصول  وإدارة

 م 2021 سبتمبر 30
       (ةمدقق)غير 
 98,577,746 209,029 2,228,904 38,427,161 25,524,126 32,188,526 الموجودات  إجمالي
 84,907,803 ( 907) 1,189,211 11,243,873 26,359,616 46,116,010 المطلوبات  مجموع

       
 2,652,136 ( 158,917) 233,765 639,560 511,913 1,425,815 التشغيلية  اإليرادات  مجموع 
       :منها

  /االستثمار وإيرادات التمويل صافي -
 )خسارة(

 
1,085,502 

 
418,481 

 
421,292 

 
28,507 

 
(4,813 ) 

 
1,948,969 

 482,139 ( 18,662) 198,266 343 74,282 227,910 صافي  بنكية،  خدمات من رسوم -
  حول المكسب)الخسارة( /   صافي -

  خالل من العادلة  بالقيمة  مالية أدوات
 الدخل  قائمة

 
(4,540 ) 

 
(2,341 ) 

 
(1,028 ) 

 
5,140 

 
(1,345 ) 

 
(4,114 ) 

 التشغيل  مصروفات مجموع 
 
(836,298 ) 

 
(751,863 ) 

 
(102,964 ) 

 
(127,755 ) 

 
2,527 

 
(1,816,353 ) 

       :منها
/   قيمة  في االنخفاض مخصص -

  المالية والموجودات التمويل عكس
 صافي   األخرى، 

 
5,766 

 
(474,858 ) 

 
(123 ) 

 
- 

 
- 

 
(469,215 ) 

 ( 42,571) - - - ( 42,571) - العقارات   في االنخفاض مخصص
 ( 148,385) - ( 9,122) ( 11,874) ( 22,320) ( 105,069) وإطفاء  استهالك

       
 6,614 5,669 945 - - - زميلة  شركة دخل صافي من حصة

       
  الزكاة قبل / )الخسارة(  الدخل صافي

 881,787 ( 111,331) 106,955 536,596 ( 239,950) 589,517 الدخل   وضريبة



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
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 المالية  لألدوات العادلة القيم - 17
 

أو الثمن المدفوع لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق   ما  أصلالعادلة هي الثمن المستلم لبيع  القيمة
 : إما ستتم المعاملة أن  افتراض إلى يستند العادلة  القيمة قياس إن  في تاريخ القياس.

 

 أو  االلتزام، أو لألصل مفتوحة رئيسية سوق في (أ
 . االلتزام أو  لألصل منفعة  األكثر السوق  في المعاملة تتم  رئيسية، سوق غياب  حال في (ب

 

 العادلة  للقيمة الهرمي  والتسلسل العادلة  القيمة تحديد
 

 : المالية لألدوات  العادلة  القيم عن  واإلفصاح تحديد في الهرمي الهيكل المجموعة تستخدم
 

  .المطلوبات أو الموجودات لذات النشطة األسواق في( معدلة)غير  المتداولة األسعار :1 المستوى
)أي   مباشرة  بصورة  إما  للمالحظة  والقابلة  األول  المستوى  المدرجة  المتداولة  األسعار  بخالف  مدخالت  :2 المستوى

  تقييمها   يتم  التي  األدوات  الفئة  هذه  تشمل (.األسعار  من  المشتقة)أي    مباشرة  غير  بصورة  أو(  األسعار
 المماثلة   لألدوات  المدرجة  واألسعار  المماثلة؛  لألدوات  النشطة   األسواق  في  المدرجة   السوق  أسعار:  باستخدام

  بشكل   الهامة  المدخالت  جميع  فيها  تكون  التي  التقييم  تقنيات  من   غيرها  أو   نشاطا  أقل  تعتبر  التي   األسواق   في
  .السوق بيانات من للمالحظة قابلة مباشر غير أو مباشر

 مدخالت   بها  الخاصة   التقييم  تقنية  تتضمن  التي  األدوات  جميع  الفئة  هذه  وتشمل للمالحظة  القابلة  غير  المدخالت  :3 المستوى
  الفئة   هذه  تشمل .األداة  تقييم  على  كبير  تأثير  لديها  للمالحظة   القابلة   غير  المدخالت  وتكون  للمالحظة  قابلة   غير

 افتراضات   أو  تعديالت  تتطلب  التي  المماثلة  لألدوات   المدرجة   األسعار  أساس  على  تقييمها  يتم  التي  األدوات
 ".األدوات بين االختالفات لتعكس للمالحظة  قابلة غير جوهرية

 

  التحويل   تم   إذا  فيما  بالتأكد  المجموعة  تقوم  متكرر،  بشكل  العادلة  بالقيمة  إدراجها  يتم  التي  والمطلوبات  للموجودات  بالنسبة
  الهامة   األدنى  المستوى  مدخالت   أساس)على    التصنيف  تقويم  بإعادة  وذلك  العادلة   القيمة  لمستويات  الهرمي  التسلسل   بين

  .مالية فترة كل نهاية في ( ككل العادلة القيمة لقياس
 

خالل    توجد تغيرات في عملية التقييم بالمجموعة وتقنيات التقييم وأنواع المدخالت المستخدمة في قياسات القيمة العادلة  ال
 الفترة.  

 

 : العادلة  بالقيمة قياسها يتم والتي للمجموعة المالية والمطلوبات  الموجودات  التالي الجدول يمثل (أ

 
  (ة مدقق غير)   م2022سبتمبر  30الرصيد في    
 ( السعودية  الرياالت )بآالف   العادلة  القيمة  
 المجموع  2  المستوى 1  المستوى الدفترية   القيمة  

     : العادلة  بالقيمة  مقاسة  مالية  موجودات 

 763,877 763,877  763,877 استثمار  صناديق  ـ  الدخل قائمة  خالل  من
 - - - - أسهم  ـ  الدخل قائمة  خالل  من
 1,657,409 1,657,409 - 1,657,409 الملكية  حقوق  -  صكوك ـ  اآلخر  الشامل  الدخل خالل  من
 7,566,733 7,566,733 - 7,566,733 الدين -  صكوك ـ  اآلخر  الشامل  الدخل خالل  من

 261,001 261,001 - 261,001 اإلسالمية الشريعة  مع متوافقة مشتقات
  ─────── ────── ─────── ────── 

 10,249,020 10,249,020 - 10,249,020  اإلجمالي
  ══════ ══════ ══════ ══════ 

      : العادلة بالقيمة  مقاسة  مالية مطلوبات 

 197,009 197,009 - 197,009 االسالمية الشريعة  مع متوافقة مشتقات
  ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
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 )تتمة(  المالية لألدوات العادلة القيم - 17
 

 )مدققة(  م2021 ديسمبر 31  
 ( السعودية الرياالت)بآالف  العادلة  القيمة  
 المجموع  2 المستوى 1 المستوى الدفترية  القيمة  

     : العادلة  بالقيمة  مقاسة  مالية  موجودات 

 262,443 262,443 - 262,443 استثمار  صناديق  ـ  الدخل قائمة  خالل  من
 4,349 - 4,349 4,349 أسهم  ـ  الدخل قائمة  خالل  من
 185,918 185,918 - 185,918 الملكية  حقوق  –صكوك ـ  اآلخر  الشامل  الدخل خالل  من
 3,872,558 3,872,558 - 3,872,558 الدين -  صكوك ـ  اآلخر  الشامل  الدخل خالل  من

 12,058 12,058 - 12,058 االسالمية الشريعة  مع متوافقة مشتقات
  ────── ────── ────── ────── 

 4,337,326 4,332,977 4,349 4,337,326  المجموع
  ══════ ══════ ══════ ══════ 

      : العادلة بالقيمة  مقاسة  مالية مطلوبات 
 227,309 227,309 - 227,309 االسالمية الشريعة  مع متوافقة مشتقات

  ══════ ═════ ══════ ═════ 
 

 ( ة مدقق غير) م2021سبتمبر  30  
 ( السعودية الرياالت)بآالف  العادلة  القيمة  
 المجموع  2 المستوى 1 المستوى الدفترية  القيمة  

     : العادلة بالقيمة مقاسة مالية  موجودات

 447,222 447,222 - 447,222 استثمار  صناديق  ـ  الدخل قائمة  خالل  من
 2,736 - 2,736 2,736 أسهم  ـ  الدخل قائمة  خالل  من
 187,969 187,969  187,969 الملكية  حقوق  –صكوك ـ  اآلخر  الشامل  الدخل خالل  من
 2,232,977 2,232,977 - 2,232,977 الدين -  صكوك ـ  اآلخر  الشامل  الدخل خالل  من

 40,199 40,199 - 40,199 االسالمية الشريعة  مع متوافقة مشتقات

  ────── ────── ────── ────── 
 2,911,103 2,908,367 2,736 2,911,103  المجموع

  ══════ ══════ ══════ ══════ 
      : العادلة  بالقيمة مقاسة  مالية مطلوبات 
 271,037 271,037 - 271,037 االسالمية الشريعة  مع متوافقة مشتقات

  ══════ ═════ ══════ ═════ 

 

 التجارية  المشتقات  تتكون .المالي   التقرير  تاريخ  في  المتداول  السعر  على  السعر  المعلومة  لالستثمارات  العادلة   القيمة  تستند
 تم .المهيكلة  والودائع  الربح،  معدل  ومقايضات  والخيارات،  األجنبية،  العمالت  صرف  من  الثاني  المستوى  في  والتحوطية

  أما  . نشطة  سوق  في  تداولها  يتم  التي   اآلجلة   الصرف   أسعار  باستخدام  العادلة   بالقيمة  هذه  األجنبية  العمالت  تبادل  عقود  تقييم
 المأخوذة  اآلجلة  الربح  معدالت  باستخدام   العادلة  بالقيمة  تقييمها  تم  فقد  المهيكلة  والودائع  والخيارات،  الربح،  معدل  مقايضات

 . تأثير الخصم بشكل عام غير جوهري بالنسبة للمشتقات في المستوى الثاني ن إ للمالحظة. القابلة العوائد منحنيات من
 

 .الفترة خالل التقييم أساليب في تغيرات هناك يكن لم
 

خالل   المقتناةتصنيف االستثمارات الجديدة    تم الثاني خالل الفترة.  والمستوى  األوليتم إجراء تحويالت بين المستوى    لم
 . 3 المستوى ضمن  مصنفة مالية ومطلوبات مالية موجودات هناك ليس .العالقة ذات اتالمستوي ضمن الفترةالسنة/ 

 

 سبتمبر  30  سعودي،   لاير  مليون   4.89:  م2021  ديسمبر  31)  سعودي   لاير  مليون   4.81  بلغت  التي  االستثمارات  إدراج  يتم
 . العادلة بالقيمة احتسابها يتم ال وبالتالي بالتكلفة،( سعودي لاير مليون 4.90:  م2021
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 القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(  - 17
 

  ومطلوبات   موجودات  هناك  ليس .المطفأة  بالتكلفة  المقاسة  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيم  التالي  الجدول  يمثل (ب
 . 3 والمستوى 1 المستوى ضمن  العادلة  بالقيمة قياسها يتم مالية

 )غير مدققة(  م2022سبتمبر  30 
 (السعودية الرياالت بآالف

 

 المطفأة  بالتكلفة
 العادلة القيمة

 2 المستوى
   :المالية الموجودات

 893,425 895,392 صافي  األخرى، المالية والمؤسسات البنوك من مستحق
 22,526,777 23,012,762 صافي  المطفأة، بالتكلفة بها محتفظ استثمارات
 67,891,269 67,712,106 صافي  التمويل،

 91,311,471 91,620,260 المجموع   

   
   :المالية المطلوبات
 10,640,098 10,250,861 األخرى  المالية والمؤسسات للبنوك مستحق
 82,315,874 82,279,800 العمالء ودائع

 2,023,504 2,023,504 ثانوية صكوك
 94,979,476 94,554,165 المجموع   

 

 )مدققة(   م2021 ديسمبر 31 
 ( السعودية الرياالت)بآالف 

 

 المطفأة  بالتكلفة
 العادلة  القيمة

 2 المستوى
   :المالية الموجودات

 663,433 663,502 صافي  األخرى، المالية والمؤسسات البنوك من مطلوب
 27,709,627 27,103,652 صافي  المطفأة، بالتكلفة بها محتفظ استثمارات
 64,795,397 62,434,476 صافي  التمويل،

 93,168,457 90,201,630 المجموع   

   
   :المالية المطلوبات
 6,875,477 6,410,080 األخرى  المالية والمؤسسات للبنوك مطلوب
 78,426,210 78,365,149 العمالء ودائع

 1,994,685 1,994,685 ثانوية صكوك
 87,296,372 86,769,914 المجموع   
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 القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(  - 17
 

 (مدققة )غير  م 2021 سبتمبر 30 
 ( السعودية الرياالت)بآالف 

 

 المطفأة  بالتكلفة
 العادلة  القيمة

 2 المستوى
   :المالية الموجودات

  540,519 540,668 صافي  األخرى، المالية والمؤسسات البنوك من مستحق
 28,952,546 28,118,855 صافي  المطفأة، بالتكلفة بها محتفظ استثمارات
 61,203,484 58,439,318 صافي  التمويل،

 90,696,549 87,098,841 المجموع   

   
   :المالية المطلوبات
 8,803,841 8,323,813 األخرى  المالية والمؤسسات للبنوك مطلوب
 74,326,742 74,263,749 العمالء ودائع

 83,130,583 82,587,562 المجموع   

 

  تم  .الدفترية  قيمها  تقارب  األخرى  والمطلوبات  والموجودات  السعودي  المركزي  البنك  لدى  واألرصدة  للنقد  العادلة  القيم  إن
عند منحنى العائد الحالي المطبق أخذا  في    م 2022سبتمبر    30لألدوات المالية كما في  الثاني  تقدير القيم العادلة في المستوى  

 األطراف المقابلة وأسعار السوق السائدة. مخاطراالعتبار 
 

 للمالحظة القابلة غير الهامة والمدخالت التقييم أسلوب
 

 سبتمبر  30  في الثالث    والمستوىالثاني    للمستوى  العادلة  القيم  قياس  في  المستخدمة  التقييم  أساليب  التالي  الجدول  يوضح
 .المستخدمة لمالحظةل  القابلة غير المدخالت وكذلك م 2021 سبتمبر 30و  م2021ديسمبر 31و م2022
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 )تتمة(  المالية لألدوات العادلة القيم - 17
 

 النوع 
  التصنيف
 التقييم   أساليب المحاسبي 

  الهامة  المدخالت 
غير القابلة  
 للمالحظة  

  المدخالت بين  العالقة 
غير القابلة    الهامة

  وقياس  للمالحظة 
 العادلة   القيمة

 
  وحدات
  صناديق
 استثمارية
 مشتركة 

 
  العادلة  القيمة
  قائمة  خالل  من

 الدخل 

 
  المدرجة   األسعار   باستخدام   العادلة   القيمة

  . األساسية  المالية لألوراق 
 ينطبق  ال ينطبق  ال

  محتفظ استثمار
  بالقيمة به

  من العادلة
  الدخل  خالل
  -  األخر  الشامل
)الدبن    صكوك
 ( الملكية  وحقوق

 
  العادلة  القيمة
  خالل  من
  الشامل  الدخل 

 اآلخر 

  المدرجة   األسعار   باستخدام   العادلة   القيمة
  بخصم   الحالية   القيمة   تقدير  أو  للوسيط 
  الخصم   معدل   باستخدام  النقدية  التدفقات
 . المعدل

 ينطبق  ال ينطبق  ال

الصرف   عقود
)وعد(   األجلة 

ومقايضات  
 أسعار الربح 

  العادلة  القيمة
  قائمة  خالل  من

 الدخل 

  قيمة   ذات )وعد(:   اآلجل   الصرف   عقود 
  مخصومة   افتراضية  تقنيات  باستخدام  عادلة
 يمكن  التي  السوق  بيانات  مدخالت  تستخدم
 العائد ومنحنيات  األجنبية للعمالت  رصدها
  القيمة   تحديد   يتم : الربح  أسعار   مقايضات 
 المستقبلية  النقدية   التدفقات  بخصم  العادلة

 يمكن  التي  السوق  بيانات  مدخالت  باستخدام
 . العائد لمنحنيات رصدها

 ينطبق  ال ينطبق  ال

  لدى مطلوب
 البنوك

  والمؤسسات
  المالية

  األخرى، 
  تمويل،
  للبنوك مطلوب

  والمؤسسات
 األخرى،  المالية
 العمالء، ودائع

 اناتي ب مدخالت    استخدام  : السوق  بيانات المطفأة  التكلفة
 السوق التي يمكن رصدها لمنحنيات العائد. 

  القيمة   تحديد   يتم :العادلة   القيمة  أسلوب 
 .المستقبلية  النقدية   التدفقات  لخصم  العادلة
 : ناتج هو المخصوم  النقدي التدفق

 

 التدفق  وعالمة المتوقع االسمي الحجم •

  المتبقي   الوقت  بمرور  المتراكم   الخصم •
  النقدي،   للتدفق   المتوقع  الوقت   حتى
 . خصم  بمعدل

 
  الستثمارات   فقط  العادلة  القيمة  تحديد  يتم

 . ألجل العمالء

 ينطبق  ال ينطبق  ال

  استثمارات
  بها محتفظ
 بالتكلفة
 صافي  المطفأة،

 المطفأة  التكلفة
  المدرجة،  األسعار باستخدام العادلة  القيمة
 . توفرها عند

 ينطبق  ال ينطبق  ال
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 المال رأس كفاية - 18
 

 السعودي،  المركزيالبنك    قبل  من  المحددة  المال  رأس  بمتطلبات  االلتزام  في  المال  رأس  إدارة  عند  المجموعة  أهداف  تتمثل
 . قوية مال رأس قاعدة وجود على  والحفاظ االستمرارية، لمبدأ وفقا   االستمرار على البنك مقدرة على والحفاظ

 

 أدنى  بحد  االحتفاظ  السعودي  المركزي  البنك  يفرض .دوري  بشكل  رأسمالها  كفاية  ومدى  استخدام  بمراقبة  البنك  إدارة  تقوم
 الموجودات   إلى   النظامي  المال   رأس  إجمالي  فيه  يكون  محدد  معدل  على   المحافظة   تتطلب  كما  النظامي  المال  رأس  من

 . عليه المتفق األدنى الحد عند المخاطر المرجحة
 

 مدى  المعدالت هذه تقيس . السعودي المركزي البنك من المعتمدة المعدالت باستخدام رأسمالها كفاية بمراقبة المجموعة تقوم
  األولية   المالي  مركزها  قائمة  في  المدرجة  الموجودات  مع  المؤهل  المجموعة   مال   رأس  بمقارنة   وذلك  المال   رأس  كفاية

 . النسبية مخاطرها إلظهار مرجح مبلغ باستخدام للمشتقات اإلسمية والقيمة وااللتزامات الموحدة الموجزة
 

  والشريحة   األولى  الشريحة  المال   ورأس   األول،  الركن   بموجب  المخاطر  المرجحة   للموجودات  ملخصا    التالي   الجدول  يبين
 : المال رأس كفاية  ومعدالت الثانية

 
  سبتمبر  30 ديسمبر 31 سبتمبر  30    

  م 2021 م 2021 م 2022
 ( ةمدقق )غير  ة( مدقق) ( ةمدقق)غير 

     
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
  الرياالت بآالف

 السعوديــــــة 
    

 57,311,402 62,154,881 69,835,846 الموجودات المرجحة المخاطر  –االئتمان  مخاطر 
 5,866,549 5,993,235 6,315,087 بالمخاطر  المرجحة  للموجودات التشغيلية المخاطر 
 1,571,301 1,593,934 2,824,937  السوق للموجودات المرجحة بالمخاطر مخاطر 

 64,749,252 69,742,050 78,975,870 الركن األول للموجودات المرجحة بالمخاطر     إجمالي  ───────  

    
 12,545,340 12,763,118 12,163,674 ( األولى)الشريحة  األساسي  المال رأس

 1,875,000 1,875,000 1,875,000 اإلضافي( األولى )الشريحة   المال رأس

 14,420,340 14,638,118 14,038,674 األولى  الشريحة المال رأس
 378,348 2,384,970 2,499,732 الثانية  الشريحة المال رأس

 14,798,688 17,023,088 16,538,406 والثانية األولى الشريحتين المال رأس إجمالي    

    
 )%(  المال  رأس  كفاية معدل 

   
 % 19.38 % 18.30 % 15.40 األسهم العادية معدل الشريحة األولى  
 % 22.27 % 20.99 % 17.78 معدل الشريحة األولى   
 % 22.86 % 24.41 % 20.94 إجمالي رأس المال الشريحتين األولى والثانية   

 
 األرباح  توزيعات - 19

 

  من   األول  للنصف  سعودي  لاير  مليون  328  بقيمة  أولية  أرباح  توزيعات  على م2022  أغسطس  1  في   اإلدارة  مجلس  وافق
 30)  للسهم  سعودي  لاير  0.4  مبلغ  سداد  عنه  نتج  ما  وهو (.سعودي  لاير  مليون  287:  م2021  سبتمبر  30)   م2022عام  

 30  في  المنتهية  الحالية  الفترة   خالل  بالبنك  المساهمين  إلى  الزكاةمن    صافي(  للسهم  سعودي  لاير  0.35:  م2021  سبتمبر
 . م 2022 سبتمبر

 

المنعقد بتاريخ    لذلك،  إضافة    287على سداد توزيعات أرباح بمبلغ    م2022فبراير    7وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه 
تم سدادها خالل   التي الزكاةمن ، صافي م2021 عام  لاير للسهم للنصف الثاني من 0.35مليون لاير سعودي أي ما يعادل  

  .سهم مليون 820 أساس على األرباح توزيعات حساب تم .م2022سبتمبر  30الفترة الحالية المنتهية في 
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 برامج البنك المركزي السعودي  تأثير - 20
 

  الالزم   الدعم  بتقديم  وذلك  2020  مارس  في  الخاص  القطاع  تمويل  لدعم   برنامج  بإطالق  السعودي   المركزي  البنك  قام
  السعودي   المركزي  البنك  لتعريف  وفق ا(  والثانية  األولى)المرحلة    المؤهلة  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  المتناهية  للمنشآت

 . م2022 مارس 31  في انتهى والذيهـ 1438 اآلخر جمادى 16 وتاريخ 381000064902 رقم التعميم خالل من
 

 سبتمبر  30)  سعودي  لاير   مليون  0.73  بمبلغ  االعتراف  تم،  م2022  سبتمبر  30  في  المنتهية  أشهر  التسعة  فترة  خالل
 المنحة  إيرادات  بإطفاء  يتعلق  فيما  الموحدة  الموجزة  األولية  الدخل  قائمة  في(  سعودي  لاير  مليون  129.32:  م2021

  م 2022  سبتمبر  30  في  كما  المؤجلة  المنح  إيرادات  من  سعودي  لاير  مليون  2.61  بإجمالي  الصلة  ذات  الودائعالخاصة ب
 إثبات  تم،  م2022  سبتمبر  30  في  المنتهية  أشهر  الثالثة  فترة   خالل (.سعودي  لاير  مليون  3.34:  م2021  ديسمبر  31)

خاصة    منحة   إيرادات  بإطفاء  يتعلق  والذي  الموحدة  الموجزة األولية  الدخل   قائمة  في   سعودي  لاير  مليون  0.24  قدره  مبلغ
 . الجائحة تأثير ذلك في بما الحالي الكلي االقتصاد وضع تقييم في  المجموعة تستمر .صلة ذات بالودائع

 
 الربح( معدالت)إصالح مؤشر  آيبور تحول - 21

 

المجلس، على مرحلتين، عن تعديالت   أعلن  على أسعار الفائدة.  جوهري   تعديلاآلن، على الصعيد العالمي، إجراء    يتم
المالي )  المعيار   على للتقرير  المحاسبة الدولي )9الدولي  المالي )39( ومعيار  للتقرير  الدولي  ( والمعيار 7( والمعيار 

( من أجل حل المشاكل التي قد تؤثر على التقرير المالي  16لتقرير المالي )( والمعيار الدولي ل4الدولي للتقرير المالي )
تعديالت المرحلة  تسري الحالي بمعدل بديل بال مخاطر. آيبوربعد إصالح مؤشر سعر الربح، بما في ذلك استبدال معدل 

 يلي: بماة فيما يتعلق ، وتتضمن الممارسم2021يناير  1( على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 2)
 

عن طريق تحديث سعر الربح الفعلي،    آيبورفي األساس لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إصالح    التغيرات •
التغيير ضروريا كنتيجة  الدخل.  وال ينطبق هذا إال عندما يكون  إلى أي أثر فوري على قائمة  مما ال يؤدي 

يد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية معادال من الناحية االقتصادية لألساس  مباشرة لإلصالح، ويكون األساس الجد
 السابق؛ و

  عالقة   عن   التوقف  دون  البنوك  بين  المرجعي  الفائدة  سعر  لتعديل  نتيجة  والتوثيق  التحوط  على  بالتغييرات  السماح •
 .المحتسبة  الحالية التحوط

 

اتفاقات إعادة الشراء والتمويل   آيبورالمجموعة ألسعار    تعرضت اقتراضها بموجب  الهيكلة من خالل  الخاضعة إلعادة 
 ومقايضة أسعار الربح المستخدمة ألغراض التحوط. 

 

 وتقنية رئيسيين في مجاالت التمويل والمخاطرة  الالمجلس لجنة توجيهية والتي تتألف من الموظفين    أسسم،  2019  خالل
 وضعت .بالليبورالمعلومات والخزانة والشؤون القانونية واالمتثال لإلشراف على خطة انتقال المجموعة للدوالر األمريكي 

لى )سعر التمويل النتقالهم إ  الليبوراللجنة التوجيهية مشروعا انتقاليا لتلك العقود والتي مرجعها هو الدوالر األمريكي بسعر 
بهدف تقليل التعطيل المحتمل لألعمال التجارية وتخفيف المخاطر التشغيلية والسلوكية والخسائر    (،المضمون قصير األجل

  فضال   التقييم،  ونماذج  المخاطر  وإدارة  والعمليات  األنظمة  على   التغيرات  االعتبار  في  االنتقال  مشروع  يأخذ المالية المحتملة.
لألنظمة م2022سبتمبر    30  في كما  . الصلة  ذات  والمحاسبية  الضريبية  اآلثار  إدارة   عن الالزمة  التغييرات  تحديد  تم   ،

هناك اتصاالت عامة مع األطراف المقابلة،   كانت  .الليبوروالعمليات والنماذج، وسيتم تنفيذ نفس األمر قبل تاريخ انتقال  
  .ايبورعلى العقود التي تقع ضمن إصالحات تغييرات محددة أية ولكن لم يتم اقتراح أو اعتماد 



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(
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هي: تحديث األنظمة والعمليات   دوالر أمريكي  –الاليبور  حددت المجموعة أن المجاالت األكثر خطورة الناشئة عن استبدال  
التعديالت على تلك العقود، أو بنود احتياطية/انتقالية قائمة ال تعمل كما    ؛دوالر أمريكي  –الاليبور  التي تستولي على عقود 

المشتقات والقروض من   انتقال  التطابق في توقيت  أمريكي  –الاليبور  هو متوقع؛ عدم  إدارة    دوالر  الناتج على  والتأثير 
ين في مجال الصناعة لضمان  المجموعة في التعامل مع المشارك  تستمر  المخاطر االقتصادية؛ وتحديث تصنيف التحوط.

الناشئة عن االنتقال، وستستمر في تحديد  المخاطر  المضمون قصير األجل، وكذلك لتقليل  التمويل  إلى سعر  انتقال منظم 
 (.الدوالر األمريكي  –الاليبور وتقييم المخاطر المرتبطة باستبدال )

 

لدوالر األمريكي وتمتد لما بعد تاريخ التقرير، بما في ذلك  ا  -الاليبور  المجموعة حاليا عدد من العقود التي مرجعها هو    لدى
للمقايضات والمشتقات. الدولية  الجمعية  التي ستنتقل بموجب بروتوكوالت    ضمن   العقود  هذه  عن   االفصاح  يتم المقايضات 

 .أدناه  الجدول
 

الاليبور  ومرجعها    م2022سبتمبر    30  الجدول التالي على تفاصيل جميع األدوات المالية التي تحتفظ بها المجموعة في  يحتوي
 الدوالر األمريكي ولم تنتقل بعد إلى معيار معدل ربح بديل.  -
 

 للدوالر األمريكي  -لاليبور ومطلوبات غير مشتقة معرضة  موجودات
 

   االسمية  القيمة/  الدفترية  القيمة  مبلغ 
 م 2022 سبتمبر  30 في كما 

   بديل  ربح  معدل معيار  إلى بعد  تنتقل  لم
 م 2022 سبتمبر  30 في  كما

 المطلوبات  الموجودات  المطلوبات  الموجودات  
 السعوديــــــة  الرياالت بآالف 

     المطفأة  بالتكلفة   مقاسة
 - 1,823,793 - 1,823,793 تمويل
  والمؤسسات للبنوك  مستحق
 األخرى  المالية

-  

144,335 
-  

144,335 

 

 التحوط  محاسبة
من    تمتلك محفظة  في    التعرضاتالمجموعة  للتغيرات  فهي معرضة  وبالتالي  المتغيرة،  لألسعار  األجل  قصيرة  للمخاطر 

  في  الدخول   خالل من للمخاطر التعرض هذا المجموعة تدير التدفقات النقدية بسبب التحركات في معدالت الربح في السوق.
 . ثابت/  متغير ربح معدل استالم /دفع مقايضات

 

  - ومرجعها الاليبور  لجدول التالي على تفاصيل أدوات التحوط المستخدمة في استراتيجيات التحوط للمجموعة فقط  ا  يحتوي
ولم تنتقل بعد إلى معيار معدل ربح بديل، وعليه تم تطبيق اعفاء )اعفاءات( المرحلة األولى على عالقة    الدوالر األمريكي

  التحوط:
 
 

 ( السعودية الرياالت)بآالف  الدفترية  القيمة
  في)بنود(  بند

  المركز  قائمة
 المالي

  في  التغيرات
  العادلة  القيمة

  المستخدمة
  عدم لحساب 
 التحوط  فعالية

االسمية   القيمة
التي تتأثر 
مباشرة  

بإصالح مؤشر  
سعر الفائدة  

 آيبور

 
  القيمة
 المطلوبات  الموجودات  االسمية 

  التدفقات تحوطات
 النقدية 

      

  أسعار  مقايضات
 487,500 ء شي ال العمالء ودائع 2,767 16,939 487,500 العمولة 

 

  



 بنك الجزيرة 
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( التحوط محاسبة
 

مليون لاير    93.75مليون لاير سعودي من القيمة االسمية لمقايضة أسعار العمولة أعاله، يوجد مبلغ    487.50مبلغ    من
 م. 2023 من عامدوالر أمريكي في الربع الثاني  -لاليبور سعودي سوف تستحق قبل االستبدال المتوقع 

 

 انتقال   لدعم   المصلحة  أصحاب  مختلف  مع  العمل  واصلوت  للمجموعة  الشاملة  االنتقال  أنشطة  بشأن  مشروعا    اإلدارة  تدير
 .والعمليات الداخلية واألنظمة المنتجات على وسيؤثر والتعقيد الحجم حيث من مهم المشروع .منظم

 

  المقارنة أرقام - 22
 

اعادة   إال .الحالية  الفترة  عرض  طريقة  مع  لتتماشى  السابقة  الفترة  مبالغ  بعض  تصنيف  أعيد لعمليات  تأثير  يوجد  انه ال 
 الموحدة. التصنيف هذه على قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية االولية الموجزة 

 

 الموحدة  الموجزة األولية المالية القوائم على الموافقة .23
 

  م 2022أكتوبر  23  بتاريخ  اإلدارة  مجلس  قبل  من  لإلصدار  الموحدة  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  هذه  على  الموافقة  تم
 هـ(.1444 األول ربيع 27الموافق )
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